
Até 50% de desconto
pra você que não tem plano de saúde. 

Destaque o 
cartão e garanta 
benefícios na 
hora de realizar 
exames e de 
pagar. 

Para mais informações, 
ligue: (84) 3215-4700
Vire a página e saiba como aproveitar
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Fativan Alves disse não ter pretensão de ser candidata no próximo anoLEIA AGORA

 Rio Grande do Norte teve excelente 
participação no Campeonato 
Brasileiro de Beach Soccer 2021.

PÁGINA 18

RODRIGO
FERREIRA

 A primeira coisa que uma pessoa faz 
ao começar uma dieta é se privar. 
Começa cortando arroz, macarrão, etc.

PÁGINA 12

FABRICIA
MESQUITA

  A assistente social Edineuba Barbosa 
promoveu uma das festas particulares 
mais animadas do fi nal de semana.

PÁGINA 13

SIMONE
SILVA

 Mesmo diante da dor, eu, Abigail, 
familiares, amigos, continuaremos 
“falando com Ney Jr”, nosso fi lho.

PÁGINA 5

NEY 
LOPES

A oposição e possíveis 
frustrações em 2022

Últimas da Política

Radares políticos atentos

F  átima Bezerra lidera inten-
ções de votos e rejeição. E 
oposição ainda não tem 

nome para enfrentá-la. PÁGINA 3

Chamou atenção a foto de Car-
los Eduardo Alves e Nina Souza.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

REPRODUÇÃO

RN tem captados R$ 13
bilhões para geração 
de energias renováveis
ECONOMIA. 9 |  Em termos de energia limpa, se a produção eólica em terra no RN é 
hoje de 6,1 gigawatts, no mar ela teria capacidade de atingir 140 GW, ou seja, 25 
vezes mais que em terra. Isso equivale ao que produz dez hidrelétricas de Itaipu.

Secretário Jaime Calado concedeu entrevista exclusiva ao Agora RN e revelou dados que ratifi cam potencial do estado

Amaro Sales, presidente da FIERN Anna também foi premiada pela ONU

ECONOMIA. 8 |  Presidente da 
FIERN, Amaro Sales, ressalta me-
dalha do Mérito Industrial Walter 
Byron Dore e o reconhecimento 
das trajetórias dos homenageados.

GERAL. 16 | A cientista baiana An-
na Luísa Beserra está entre os dez  
criadores de conteúdo seleciona-
dos neste ano como LinkedIn Top 
Voices de Sustentabilidade.

GERAL. 11 |  Chefe do Setor de 
Normas e Organização Escolar, 
Danielly Oliveira, disse que o ca-
lendário letivo do ano 2022 terá 
200 dias letivos e 800 horas aulas.

POLÍTICA. 2 |  O ex-deputado Luiz 
Antônio Vidal morreu no domingo 
5 .  Na semana passada, ele passou 
por um procedimento cirúrgico e 
teve alta no sábado 4.

POLÍTICA. 3 |  O cancelamento da 
programação de Réveillon de Natal 
foi bem recebida por vereadores, 
que avaliam a necessidade de 
maior cuidado em eventos abertos.

GERAL. 15 |   Prefeitura de Mosso-
ró participou, na manhã do sába-
do 4, dos sorteios da premiação 
da campanha “Aquece Mossoró” 
2021.

Personalidades 
receberão Mérito 
Industrial Walter 
Byron Dore

Cientista nordestina 
é destacada como 
influenciadora em 
sustentabilidade

Prefeitura define 
que ano letivo 
começará dia 9 de 
março na capital

Luiz Antônio Vidal: 
ex-presidente 
da ALRN morre 
aos oitenta anos

Vereadores de 
Natal aprovam 
suspensão do 
Réveillon 2021

“Aquece Mossoró” 
estimula receita 
e fluxo de clientes 
no município
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Esperem ver de tudo daqui até 
as eleições, especialmente agora 
que a extrema direita está fratura-
da com a entrada do ex-juiz Sérgio 
Moro na disputa.

A ideia de uma reorganização 
das peças nesse campo ideológico 
é inevitável.

É por isso que o governador de 
São Paulo João Dória já começou a 
negociar com Moro o apoio para o 
segundo turno e vice-versa.

Em vista está a possibilidade, 
cada dia mais possível, de Bolso-
naro não chegar ao segundo turno 
das eleições presidenciais.

O rápido crescimento de Moro 
nas pesquisas, ultrapassando em 
questão de dias os nomes do cen-
tro, inclusive Dória, ligou o sinal de 
alarme no bolsonarismo.

É por isso que Lula quer um 
nome do centro para a sua chapa 
à altura de seu antigo vice, José 
de Alencar. Daí as conversas com 
Alckmin e os acenos para o centro-
-esquerda e ao centro à direita.

Lula não foi um presidente ruim 
para amplos setores do empresaria-
do. O sindicalismo petista foi.

As investidas do MST contra 

propriedades produtivas e até 
contra o Código Florestal de parte 
da esquerda, não ajudaram mui-
to a ideia de equilíbrio desejado, 
depois de 14 anos de petismo no 
poder.

Dilma, por sua vez, não ajudou 
nada ao se isolar do Congresso, 
trânsito que Lula fazia muito bem.

Bolsonaro só precisou apre-
sentar-se no meio do caos, in-
ventando um personagem muito 
distante do verdadeiro, para levar 
a eleição, ajudado pela facada de 
um maluco.

Mas nada disso é novidade.
Bolsonaro, que já tinha Lula 

como sua maior preocupação, 
agora tem uma ferrugem para 
combater.

Para quem não sabe, ferrugem 
é aquela corrosão que come tudo 
de dentro para fora.  

Bolsonaro, sob certo ponto 
de vista, é um devedor do ex-juiz, 
cuja ação ainda no Judiciário tirou 
Lula da disputa presidencial. Só 
que jamais ele vai reconhecer essa 
dívida.

Agora, chegou a hora do acerto 
de contas.

Moro é a ferrugem de Bolsonaro

Bandeiras de Bolsonaro
Bolsonaro precisa de bandeiras 

para governar. Já tentou minar a inte-
gridade do voto eletrônico e não con-
seguiu. Tentou intimidar o Supremo 
Tribunal Federal e teve de recuar. 
Agora, a bola da vez é o passaporte 
da vacinação.

Neste domingo, ele voltou a de-
fender a não obrigatoriedade das 
vacinas contra a Covid-19, criticando 
a e� cácia das vacinas que reconhe-
cidamente derrubaram os casos de 
morte pela pandemia no Brasil.

Prometeu mais: vai alterar a le-
gislação para que apenas o governo 
federal possa determinar regras so-
bre o passaporte vacinal.

Festival de besteira
“Eu não consigo entender como 

é que tem colegas jornalistas que 
não cai a � cha. Tem uma pressão pe-
lo passaporte vacinal. Eu pergunto: 
quem toma a vacina contrai o vírus? 
Sim. Transmite? Sim. Pode morrer de 
covid? Sim. Então tem algo que está 
errado nessa história toda e você não 
tem espaço para discutir absoluta-
mente mais nada”, disse o presiden-
te, em entrevista ao Poder360.

Mais bobagem
Bolsonaro também repetiu a ale-

gação de que as pessoas que foram 
infectadas estão mais imunes ao 
novo coronavírus do que as que se 
vacinaram. Sobre a imunização de 
crianças e adolescentes, disse apenas 
que ainda não há comprovação cien-
tí� ca sobre a validade da vacinação 
nesses públicos.  

Efeito Aristides
Que Bolsonaro é um presidente 

folclórico, nenhuma dúvida. Nin-
guém parece levar muito a sério o 
que ele fala, embora continue o mi-
to do cercadinho. Prova disso está 
no Google Trends, plataforma do 
Google que monitora o volume de 
pesquisas sobre um determinado 
assunto na internet nos últimos 30 
dias.

No caso do ex-presidente Lula, 
as pessoas se interessaram por uma 
possível chapa dele com Geraldo 
Alckmin; sobre Moro, a busca é por 
saber mais sobre a sua � liação ao Po-
demos para a presidência em 2022.

Já sobre Bolsonaro o interesse foi 
bem outro. A grande maioria dos in-
ternautas buscou um nome próprio: 
“Aristides” (aquele suposto ex-ins-
trutor do presidente nos tempos do 
exército), depois do episódio da mu-
lher detida a pedido do presidente na 
rodovia.

Frase de Dória
“Acredito mais na proba-

bilidade do entendimento do 
que do distanciamento. Todos 
sabem que, divididos, não 

venceremos. E o pior pesade-
lo para o Brasil é um segundo 
turno com Lula e o presidente 
Bolsonaro”.

Precisa desenhar?

DIVULGAÇÃO
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O ex-deputado e ex-presidente 
da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte, Luiz 

Antônio Vidal, faleceu na noite de 
domingo 5, aos 80 anos.  Na sema-
na passada, o ex-deputado passou 
por um procedimento cirúrgico e 
teve alta no sábado 4, porém, no do-
mingo retornou à UTI e não resistiu 
vindo a óbito por volta das 19h.

Natural de Santo Antônio 
(RN), no Agreste potiguar, o ex-
-deputado nasceu em 13 de feve-
reiro de 1941, e era � lho do ex-pre-
feito de sua cidade natal, Lindolfo 
Vidal.  Graduou-se em Direito na 
década de 60. Sempre esteve no 
seio político do Estado, mas foi 
em 1966, aos 25 anos, que se ele-
geu pela primeira vez deputado 
estadual pela Aliança Popular Na-
cional, depois Arena (Aliança Re-
novadora Nacional).

Assim, exerceu o cargo de de-
putado estadual entre os anos de 
1967 a 1986, inclusive foi presidente 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte no biênio 1979 a 
1980. A partir de 1987, deixou o Po-
der Legislativo para se tornar secre-
tário estadual de Interior, passando 
a atuar no Poder Executivo.

Em 1986, apoiou a primeira 
candidatura de Robinson Faria a 
deputado estadual, sendo seu pa-
drinho político. Luiz Vidal tinha um 
elo forte com o ex-governador e pre-
sidente estadual do PSD Robinson 
Faria, inclusive o próprio Robinson 
externou este laço fraterno, regis-
trando a sua relação de amizade e 
política com o Luiz Antônio Vidal, 
responsável direto pela entrada do 
pai de Fábio Faria na política do Rio 
Grande do Norte.

O corpo de Luiz Antônio Vidal 
foi velado no Cemitério Morada 
da Paz, em Emaús, onde aconte-
ceu a missa de corpo presente e a 
cremação.

OAB emite nota
A Ordem dos Advogados do 

Brasil no Rio Grande do Norte 
(OAB-RN) emitiu nota de pesar 
sobre o falecimento do advogado 
e ex-deputado Luiz Antônio Vidal, 
OAB/RN 652. Nascido em 13 de fe-
vereiro de 1941, exerceu o cargo de 
deputado estadual entre os anos de 
1967 a 1986, cumprindo a função de 
presidente da Assembleia Legislati-
va do Rio Grande do Norte de 1979 
a 1980. Foi também assessor jurídi-
co no governo do estado.

 A OAB/RN e a CAARN lamen-
tam profundamente a irreparável 
perda e se unem em oração com to-
dos os familiares e amigos, a � m de 
que encontrem consolo e amparo 
nesse momento de saudade.

Morre aos 80 anos Luiz 
Vidal ex-presidente da 
Assembleia Legislativa 
 LEGISLATIVO  | Vidal 
exerceu o cargo de 
deputado estadual entre os 
anos de 1967 a 1986

Luiz Antônio Vidal foi presidente da Assembleia entre os anos de 1979 e 1980

REPRODUÇÃO

Meirelles
Um ex-ministro de Lula será um grande nome da chapa de Dória à pre-

sidência. Trata-se do atual secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique 
Meirelles. Com ex-ministro e ex-presidente do Banco Central, no entanto, 
Meirelles apresenta um problema. Se mandar muito na campanha do go-
vernador paulista à presidência pode abrir � ancos aos adversários.

Tanto que, agora, será o porta-voz do comitê econômico da campanha 
e não mais o coordenador, segundo anunciou o próprio Dória no � m de 
semana. “Em vez de um posto Ipiranga, teremos uma rede de postos”, a� r-
mou o governador, ao ironizar Paulo Guedes, ministro da Economia, que 
já foi visto como guru das � nanças e hoje é visto como guri.
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O cancelamento da programa-
ção do Réveillon de Natal, 
pelo prefeito Álvaro Dias (PS-

DB) na última quarta-feira 1, foi bem 
recebida por vereadores que avaliam 
a necessidade de maior cuidado em 
eventos abertos ao grande público. A 
suspensão foi uma recomendação do 
Comitê Cientí� co da Capital com o 
objetivo de evitar uma maior propa-
gação do coronavírus no município 
e da nova variante, a Ômicron. Com 
isso, não serão mais realizados os 
shows musicais na praia da Redinha, 
nem as queimas de fogos nas praias 
de Ponta Negra e Redinha (na Ponte 
Newton Navarro). A medida foi ado-
tada por várias cidades no país.

O vereador Herberth Sena (PL) 
disse ser favorável à suspensão do ré-
veillon e tantos outros eventos aber-
tos que estão sendo realizados na 
cidade. Para ele, os eventos privados 

são mais fáceis de se ter um contro-
le e � scalização de quem participa, 
com a exigência da segunda dose da 
vacina contra Covid-19, por exemplo. 
Algo que é impensável em um evento 
aberto ao público em geral, como as 
festas na orla das cidades.

“Acho de suma importância o 
controle porque estamos vendo que 
estão se segurando os eventos com a 
vacina, mas os eventos abertos, não 
tem controle, não tem como � scali-
zar. Não tem como termos pessoas 

vacinadas e não vacinadas, com e 
sem máscara, todas juntas e mistura-
das, de forma que se garanta a segu-
rança da população”, disse Herberth.

Para o vereador Preto Aquino 
(PSD), apesar de Natal ser conhecida 
nacionalmente pelos eventos cultu-
rais e festivos no mês de dezembro, 
é preciso escutar o que o Comitê 
Cientí� co do município recomenda, 
uma vez que ele segue as medidas de 
proteção e combate à propagação do 
vírus.

“Hoje, para tomar uma decisão 
de ofício, eu não decidiria nada so-
zinho. É preciso ter cautela, para 
que sejam respeitados todos os pro-
tocolos de segurança no tocante ao 
combate ao Covid-19. Os números 
estão mostrando que, graças a Deus, 
que existem os controles de enfren-
tamentos, mas hoje eu escutaria os 
comitês cientí� cos para tomar uma 
decisão”, disse.

Também favorável ao cancela-
mento do evento aberto por questões 

de segurança, o vereador Tércio Tino-
co (PP) disse que é preciso ter muita 
cautela, “porque precisamos sim ter 
o devido cuidado à nova variante que 
está em circulação no Brasil, precisa-
mos que a população tome a vacina, 
temos vários casos de pessoas que 
não querem se imunizar. Mas, temos 
que ver o outro lado também, o da 
economia, pois precisamos que os 
turistas visitem Natal. Precisamos ter 
responsabilidade, olhar os dois lados, 
sabendo que saúde e economia pre-
cisam andar juntos”, explicou.

O prefeito Álvaro Dias escreveu, 
em uma rede social, que, “decidimos 
cancelar a festa do Réveillon em 
Natal. Mesmo com a campanha de 
vacinação avançando, precisamos 
resguardar a população, tendo em 
vista que os efeitos da nova variante 
do coronavírus ainda não estão com-
pletamente avaliados. A vida vem 
sempre em primeiro lugar”.

Além de Natal, capitais como 
Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), 
Brasília (DF), Campo Grande (MS), 
Curitiba (PR) Florianópolis (SC), 
Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João 
Pessoa (PB), Palmas (TO), Recife 
(PE), Salvador (BA), São Luís (MA) 
e Teresina (PI) também cancelaram 
suas programações de � m de ano. 
As outras cidades ainda não se pro-
nunciaram sobre a manutenção ou 
cancelamento.

Vereadores avaliam que suspensão 
de réveillon por Prefeitura foi correta
BOM SENSO | Apesar 
de citarem perdas 
para a economia local, 
parlamentares defendem 
que segurança da saúde da 
população é mais importante 
no momento

Prefeitura decidiu cancelar programação após recomendação de Comitê Científi co da Capital, para evitar nova variante

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
A insistência da oposição e possíveis frustrações para 2022

A governadora Fátima 
Bezerra (PT) vem liderando 
todas as pesquisas realiza-
das até agora no Rio Grande 
do Norte. Além de liderar as 
intenções de votos, também 
lidera o quesito rejeição. Fá-
tima sabe que em 2022 não 
será igual a campanha de 
2018. No próximo ano, ela será avaliada pelos qua-
tros anos de Governo do Estado. Aliás, o Governo 
enfrenta uma aprovação mínima, próxima da de-
saprovação. Estratégias estão sendo elaboradas 
para tentar mudar esse radar. 

E a oposição, até agora, não tem nomes que reú-
nam todos para bater Fátima no primeiro turno. O 
senador Styvenson Valetim (Podemos) está isolado 
e não tem como reunir a classe política, que tanto 
desprezou em 2018. O ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves (PDT) também sofre quase a mesma coisa. 
Anda tirando fotos com alguns políticos para ame-

açar Fátima em sair ao Gover-
no. Sem grupos no interior e 
sem o apoio do prefeito Álvaro 
Dias em Natal, Carlos Eduardo 
quer ser senador na chapa de 
Fátima, aquela que ele critica-
va em 2018, 2019, 2020 e esse 
ano andou também falando 
no Twitter e em rádios. 

Então, sobrou para o deputado federal Benes 
Leocádio, de saída do Republicanos para o PL, 
acompanhando o presidente Jair Bolsonaro e o 
grupo do ministro Rogério Marinho. O prefeito Ál-
varo Dias já ensaiou esse ano que poderia sair. Mas, 
em outubro, deixou claro que não entrará em dis-
puta para o Governo. O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, do PSDB, 
também não almeja esse posto, mesmo sendo in-
centivado por deputados, prefeitos e lideranças do 
interior. A insistência da oposição pode provocar 
possíveis frustrações em 2022. 

Educação
Por não aplicarem neste ano ao 

menos 25% da receita em educação, 
como obriga a Constituição, oito de 
cada dez prefeitos do Brasil correm o 
risco de serem enquadrados na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e até se tor-
narem inelegíveis, por improbidade 
administrativa. O argumento usado 
pelos municípios é o de que não havia 
no que investir, já que as escolas � ca-
ram fechadas quase o ano todo, re-
duzindo os gastos, por exemplo, com 
limpeza, transporte e material escolar. 

Agreste
A semana começou de luto no 

Agreste Potiguar. Partiu, aos 80 anos, 
o ex-deputado Luiz Antônio Vidal, 
que foi presidente da Assembleia 
Legislativa no biênio 1979 a 1980. Na 
última quinta-feira, ele passou por um 
procedimento cirúrgico e teve alta no 
sábado 4. Mas, no domingo, retornou 
a UTI e não resistiu. Luiz Antônio era 
como um pai para o ex-governador 

Robinson Faria.

Refrega 
A � cha de � liação do ministro Fá-

bio Faria (Comunicações) será abona-
da pelo presidente nacional do PP, de-
putado André Fufuca (MA),  que veio, 
mês passado, ao Rio Grande do Norte 
prestigiar a Convenção Estadual pro-
movida pelo deputado federal Beto 
Rosado, presidente da sigla até 2023. 
Teria Fufuca coragem de promover 
uma substituição? Ou Fábio será só 
um � liado importante?  

PDT
Chamou a atenção dos radares 

políticos a foto postada pelo ex-prefei-
to Carlos Eduardo Alves e a vereadora 
Nina Souza, ambos do PDT. Os dois 
prestigiaram, em Lagoa de Pedras, no 
Agreste, a entrega de títulos de cida-
dania. Nina foi candidata a deputada 
estadual em 2018 pelo PDT. Teve 21 
mil votos em todo RN. No município 
em tela, só foi votada por 64 cidadãos.

REPRODUÇÃO
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O Governo do Rio Grande do 
Norte concretiza mais uma 
ação que visa o fortalecimen-

to da segurança pública do estado. 
Após a formação de 1.017 soldados 
no Curso de Formação de Praças 
(CFP) da Polícia Militar em 2020, 
uma solenidade no Centro de Con-
venções de Natal formou 290 novos 
soldados nessa sexta-feira (3), sendo 
197 mulheres, o que concretiza a 
maior turma feminina de praças po-
liciais militares do Brasil.

Integrados ao curso de formação 
que teve duração de 10 meses, os alu-
nos foram apresentados à técnicas e 
táticas pro� ssionais que lhes permiti-
rão desempenhar um serviço de qua-
lidade, voltado para garantir seguran-
ça e dignidade à sociedade potiguar.

A turma concluinte do CPF 2021 
foi nomeada em forma de homena-
gem ao soldado da Polícia Militar 
Márcio do Nascimento Costa, morto 
em serviço no ano de 2010. Para o 
descerramento da placa, foram con-
vidados os pais e a irmã do home-
nageado, soldado M Costa, que faz 
parte da turma.

Coordenado pelo Centro de For-
mação e Aperfeiçoamento Policial 
(CFAP) da Polícia Militar, este foi o 
primeiro curso de formação da cor-
poração após a promulgação da lei 
de equidade de gênero, de julho de 

2021, que promove a concorrência 
livre de vagas entre candidatos de 
ambos os sexos.

Durante a solenidade, as autori-
dades presentes realizaram a entrega 
das insígnias para as primeiras colo-
cadas no curso de formação. A gover-
nadora, professora Fátima Bezerra, 
realizou a entrega da medalha Tira-
dentes, concedida aos primeiros lu-
gares dos cursos de formação, para a 
soldado Dahyane. O vice-governador 
Antenor Roberto realizou a entrega 
da insígnia para a soldado Miranda, 

segunda colocada no curso. Coube 
ao comandante geral da Polícia Mi-
litar, coronel Alarico Azevedo, en-
tregar a medalha a soldado Isabelly, 
terceira colocada no curso.

Com a conclusão das turmas de 
2020 e de 2021, o Governo do Estado 
incorpora 1.307 novos policiais mili-
tares ao efetivo da corporação, que 
não recebia novos policiais desde 
2006, ano em que foi realizado o últi-
mo concurso.

Sobre este incremento de recur-
sos humanos aos quadros da Polícia 

Militar, a governadora Fátima Bezer-
ra destacou que a gestão trata o au-
mento do efetivo como prioridade. “É 
um orgulho para nós concretizarmos 
este desejo de formar novos soldados 
para a Polícia Militar. É uma neces-
sidade da corporação e por isso não 
mediremos esforços para incremen-
tar ainda mais os efetivos das forças 
de segurança”, a� rmou.

Novo concurso
Na mesma ocasião, a governa-

dora aproveitou para anunciar que 

autorizou a realização de um novo 
concurso para a Polícia Militar, com 
a abertura de mais 1.158 vagas para 
fortalecer ainda mais a corporação, 
oferecendo à população mais segu-
rança.

A respeito da apresentação dos 
novos policiais militares à sociedade 
potiguar, o Comandante Geral da 
Polícia Militar, coronel PM Alarico 
Azevedo, reiterou o ofício que os no-
vos soldados terão a partir de agora. 
“A missão dos novos soldados é ár-
dua, mas a formação é de excelência. 
Os honrados homens e mulheres 
formandos nesta turma terão uma 
nova vida daqui em diante. Darão o 
melhor de si para defender o povo do 
Rio Grande do Norte”, disse.

Em leitura da mensagem aos pre-
sentes, a oradora da turma, soldado 
Rianny, emocionou o público e as au-
toridades ao mencionar os sacrifícios 
dos alunos para a concretização da 
formação policial. “O cinza da Polícia 
Militar do Rio Grande do Norte que 
nos reveste não é apenas uma farda, 
mas é a marca da vitória de quem 
abriu mão de si, e de tudo que amava, 
para dedicar a vida ao propósito ím-
par de servir e proteger aqueles que 
carecem os nossos cuidados”, enfati-
zou a soldado.

Após a conclusão o� cial do curso, 
os novos soldados serão apresenta-
dos nas diversas unidades da Polícia 
Militar, para que realizem o estágio 
operacional, momento em que po-
derão colocar em prática tudo o que 
aprenderam durante o curso, sob a 
supervisão de policiais com maior 
experiência operacional.

Governo do RN forma mais 290 
soldados para reforçar segurança
FORÇA |  Com 197 mulheres 
formadas, é a maior turma 
feminina de praças policiais 
militares do Brasil

Governadora Fátima Bezerra: “Não mediremos esforços para incrementar ainda mais os efetivos das forças de segurança”

Com a conclusão das turmas de 2020 e de 2021, o Governo do Estado incorpora 1.307 novos policiais militares ao efetivo da corporação, que não recebia novos policiais desde 2006, quando houve o último concurso
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DIASSIS OLIVEIRA
REPÓRTER DE POLÍTICA

Pré-candidato a presidente da 
República nas Eleições Gerais de 2022 
pelo Psol, o deputado federal Glauber 
Braga (Psol-RJ), visitou o Rio Grande 
do Norte em busca de apoio à sua pré-
-candidatura, neste � m de semana, 
quando participou de atividades par-
tidárias nos municípios do Estado. 
Em entrevista exclusiva ao Agora RN, 
nesta segunda-feira 6, ele falou sobre 
a conivência no Congresso Federal na 
atual conjuntura política brasileira, 
que é possível derrotar o presidente 
Jair Bolsonaro nas urnas, sobre uma 
eventual aliança entre a legenda e o 
PT e criticou as Propostas de Emenda 
à Constituição (PEC) que estão sendo 
analisadas em Brasília.

Braga criticou a conjuntura po-
lítica brasileira e disparou: “Hoje, o 
Congresso é formado por quem tem 
mais poder, pelo que há de pior na 
política brasileira.  É uma relação 
entre extrema direita com latifúndio, 
política de morte e concentração de 
riqueza. Infelizmente, a qualidade e a 
representação que temos hoje na Câ-
mara piorou muito. Então, terceirizar 
todas as nossas esperanças naquele 
quadrado institucional que é Câmara 
Federal, acaba sendo um equívoco, 
porque, infelizmente, estamos viven-
ciando a divisão do poder, por aque-
les que nunca deveriam ter tido o 
mínimo de possibilidade concretizar 
seus planos”, disse.

O deputado falou sobre a polari-
zação política que vive o país e como 
tem sido a atuação da oposição na 
Câmara federal, perante a essa divi-
são de ideias. Ele disse que, “temos 
buscado uma unidade de ações, do 
ponto vista institucional em espaço 
parlamentar de que jeito? Lá tem a li-
derança da oposição, da minoria, on-
de os partidos de oposição se reúne 
semanalmente, discutem as pautas e 
traçam suas táticas”.

E citou o exemplo do auxílio 
emergencial, “inicialmente Bolsona-
ro e Paulo Guedes mandaram uma 
proposta para o auxílio emergencial 
de R$200, nós da oposição, apresen-
tamos uma solicitação de, pelo me-
nos R$ 1 mil até o � m da pandemia, 
uma emenda da bancada feminina 
do Psol, garantiu que mulheres che-
fes de família pudessem receber R$ 
1.200,00. O papel de um parlamentar 
de esquerda é não � car refém só des-

sas articulação, e sim, se  mobilizar 
com o povo, organizando e se organi-
zando, em conjunto com a sociedade 
civil. Essas mobilizações populares 
que podem mudar esse jogo”, expli-
cou. 

Braga disse que o governo fede-
ral mente sobre a necessidade da 
aprovação da PEC dos Precatórios, 
que voltou para votação na Câmara 
após ser aprovada pelo Senado, para 
aumentar o valor do Auxílio Brasil. “É 
mentira. O governo federal tem me-
canismos próprios, porque é a União 
que faz a emissão de moeda para ga-
rantir o orçamento desses recursos, 
diferente de um estado ou município 
ou de uma família, que eles tentam 
comparar. A União de� ne o proces-
so de arrecadação e distribuição de 
recursos. No início da pandemia, o 
governo disponibilizou um pacotão 
de mais de R$ 2 trilhões aos banquei-
ros, com a justi� cativa de dar liquidez 
ao sistema � nanceiro. Tem dinheiro 
sim”, falou.

E foi enfático ao a� rmar que, “eles 
não dizem que parte dos recursos dos 
precatórios, são para custear o orça-
mento secreto, que é para bene� ciar 
parlamentares da base do governo, 
para que tenham bilhões a disposição 
para garantirem m suas respectivas 
reeleições, e esses recurso levam o no-
me de Bolsonaro que tiverem fazen-
do essa política pelo país. Quem disse 
isso não fui eu, foi o delegado Valdir, 
um parlamentar ligado ao presidente 
que rompeu com ele e veio a público 
fazer essa denúncia. Ele disse que se-
ria um dos bene� ciados e deixou de 
ser depois que rompeu com governo”, 
garantiu o pré-candidato.

Braga acredita 
em derrota de 
Bolsonaro em 2022

Glauber Braga a� rmou que, 
apesar da possibilidade de der-
rota do presidente Jair Bolsonaro 
nas eleições do próximo ano, é 

preciso dar continuidade no en-
frentamento aos grupos de extre-
ma direita que dão sustentação 
a ele. “Precisamos nos unir para 
derrotar Bolsonaro, que tem mais 
de 60% de rejeição. Na nossa ava-
liação, ter uma candidatura de es-
querda com radicalidade política 
ajuda no processo de formação 
militante, que venha fazer esse 
enfrentamento ao bolsonarismo, 
não só para as eleições do ano 
que vem, mas para também em 
2023. Não é de uma hora para ou-
tra que será possível mudar o que 
estamos vivenciando”, a� rmou.

Sobre a possibilidade de uma 
eventual aliança entre PT e Psol, 
o pré-candidato à Presidência da 
República explicou que, se tiver 
um alinhamento da candidatura 
do ex-presidente Lula (PT) com 
alianças de setores que dão sus-
tentação ao governo Bolsonaro, a 
tendência será os setores do Psol 
reavaliarem a sua posição para 
uma candidatura própria. “Dos 
56% que adiarem essa de� nição 
pro ano que vem, já de� niram 
majoritariamente a candidatura 
do Lula, já no primeiro turno, en-
tão a maioria do partido tem essa 
inclinação”, disse.

Escolhido por mais de 50 
mil militantes do partido para 
concorrer à cadeira presidencial, 
durante o Congresso Nacional do 
Psol, em maio deste ano, Glauber 
Braga falou ainda sobre a ida de 
André Mendonça para o Supremo 
Tribunal Federal (STF). “É uma 
lástima. Não é difícil determinar 
quem tem a maioria, depende 
do tipo de pautas que venham 
ser apresentadas. Nas pautas do 
reacionário Bolsonaro, teorica-
mente, não tem maioria na pauta 
econômica da agenda ultraliberal 
de desmonte e privatizações, ele 
tem a maioria para aplicação des-
sa agenda.  Eles estão tentando 
votar uma modi� cação legisla-
tiva para garantir que Bolsonaro 
possa indicar mais ministros com 
a alteração da PEC da Bengala”. 

Glauber Braga: “Congresso 
é formado pelo que há de 
pior na política brasileira”
CAMPANHA | Em visita ao RN, 
pré-candidato à Presidência 
da República pelo Psol fala 
sobre  conjuntura política 
nacional

Glauber Braga disse que governo federal mente sobre PEC dos Precatórios

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA
Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

A morte, segundo Santo Agostinho
Mesmo diante da dor e do so-

frimento, eu, Abigail, familiares, 
amigos, continuaremos “falando 
com Ney Jr”, nosso � lho falecido, 
como sempre � zemos. Seguiremos 
os ensinamentos de Santo Agosti-
nho, no texto a seguir transcrito.

“A morte não é nada.
Eu somente passei
para o outro lado do Caminho.
Eu sou eu, vocês são vocês.
O que eu era para vocês,
eu continuarei sendo.
Me dêem o nome
que vocês sempre me deram,
falem comigo
como vocês sempre � zeram.
Vocês continuam vivendo
no mundo das criaturas,
eu estou vivendo
no mundo do Criador.
Não utilizem um tom solene
ou triste, continuem a rir
daquilo que nos fazia rir juntos.
Rezem, sorriam, pensem em 

mim.
Rezem por mim.
Que meu nome seja pronun-

ciado
como sempre foi,
sem ênfase de nenhum tipo.
Sem nenhum traço de sombra
ou tristeza.
A vida signi� ca tudo
o que ela sempre signi� cou,

o � o não foi cortado.
Porque eu estaria fora
de seus pensamentos,
agora que estou apenas fora
de suas vistas?
Eu não estou longe,
apenas estou
do outro lado do Caminho…
Você que aí � cou, siga em fren-

te,
a vida continua, linda e bela
como sempre foi.”

Agradecimento
Abigail, Ney e família agradece-

mos a solidariedade de amigos no 
envio de condolências pela morte 
do nosso � lho Ney Júnior. Como 
está no livro Santo “O amigo ama 
em todos os momentos; é um ir-
mão na adversidade” (Provérbios 
17:17).

A dor da perda foi profunda. 
Acreditamos, que “nascer e renas-
cer na esperança” nos propicia a fé, 
de que o vazio da ausência de Ney 
Jr será preenchido no reencontro 
da Eternidade. Na Paz de Cristo!

“Não é fácil perder a quem 
amamos, � ca um vazio, um adeus 
constante, tantos porquês, tantas 
lembranças.

Tanto amor, tanta saudade”…
Mas temos uma certeza: não 

foi um adeus... é somente um até 
breve.
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A Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE) do Senado deve vo-
tar, nesta terça-feira 7, o Projeto 

de Lei nº 1472, de autoria do senador 
Rogério Carvalho (PT-SE) e relatoria 
do senador potiguar Jean Paul Prates 
(PT), que estabelece diretrizes para a 
políticas de preços de venda da gaso-
lina, diesel e GLP. Os articuladores do 
projeto a� rmam que, caso aprovado, 
ele teria potencial para reduzir o valor 
do litro da gasolina ao consumidor � nal 
para a casa de R$ 5.

A matéria estava prevista para ser 
avaliada já na semana passada, mas 
um pedido de vistas protelou o pro-
cesso. O projeto é polêmico e ainda 
deverá enfrentar resistência nas casas 
legislativas. Caso avance na Comissão, 
o projeto deve ser pautado no plenário 
do Senado e, em seguida, encaminhado 
para a Câmara dos Deputados.

Para o autor da proposta original, 
Rogerio Carvalho (PT-SE), a paridade 
internacional do preço (PPI) dos deri-
vados de petróleo adotada pela Petro-
bras garante lucros exorbitantes aos 

grandes acionistas da empresa, mas 
impacta pesadamente na in� ação, e na 
consequente elevação da taxa de juros. 
“Todo esse lucro da Petrobras está sen-
do pago pelo brasileiro na hora de con-
sumir o combustível, e nos juros mais 
elevados”, reclamou à Agência Senado 
o senador sergipano.

 Rogério Carvalho também pro-

pôs que um sistema de bandas seja 
viabilizado com a criação de um fun-
do de estabilização nos preços dos 
combustíveis. No entanto, o relator 
Jean Paul Prates (PT-RN) retirou tal 
ponto por haver vício de iniciativa. 
“Apesar do mérito incontestável, há 
vício de competência legislativa do 
artigo que cria o Fundo de Estabi-

lização. Razão pela qual propomos 
um ajuste de redação, mas manten-
do o objetivo, qual seja, dispor de 
instrumentos de estabilização nos 
preços dos derivados de petróleo. 
Trata-se de um fundo especial de na-
tureza contábil, e sendo assim não 
pode ser criado por PL de iniciativa 
parlamentar”, explicou Jean Paul.

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA

O prefeito de Ceará-Mirim, Júlio 
César Câmara (PSD), ainda 
está comemorando os dez 

pontos de internet banda larga que 
foram instalados em seu município na 
semana passada, através do Programa 
Wi-Fi Brasil, do Ministério das Co-
municações. O prefeito informou que 
foram escolhidas localidades, na zona 
rural da cidade, sem rede de internet, 
seja móvel ou celular. “A chegada do 
programa em Ceará-Mirim é essen-
cial. Quando recebemos a informação 
do ministro Fábio Faria que seríamos 
bene� ciados e isso nos deixou muito 
felizes”, declarou o gestor.

Segundo Júlio César, a sua so-
licitação contemplou as Unidades 
Básicas de Saúde de Coqueiros (Qui-
lombola), Aningas, Conjunto Mani-
nho Barreto, Santa Paula, Primeira 
Lagoa, Tamanduá. Massaranduba, 
Primavera, Santa Águeda I, Tabuão, 
além do Conjunto Barretão e Escola 
Municipal José Venâncio. “Agora estas 
comunidades estão conectadas com 
o mundo. Um grande passo para o 
futuro”, a� rmou o prefeito.

Júlio César comentou ainda que 
entregou 300 cestas básicas a morado-
res de Tamanduá e São Miguel. A ação, 
via Secretaria Municipal de Assistência 
Social, tem o objetivo de mitigar os efei-
tos da pandemia para a população em 
vulnerabilidade social. “As doações de 
cestas básicas estão acontecendo em 
diversos períodos do ano justamente 
por estarmos vivendo um tempo difícil 
em virtude do coronavírus. A Prefeitura 
de Ceará-Mirim sempre busca apoiar 
os mais carentes por serem os mais 
prejudicados em momentos sensíveis 
como o que passamos”, declarou.

Gestão tem se destacado no RN
O prefeito se disse orgulhoso por-

que a sua administração vem sendo 
destaque em todo Rio Grande do Nor-
te. “Temos orgulho de divulgar que Ce-
ará-Mirim foi o primeiro município do 
RN a pagar o décimo, antecipamos em 
junho. Isso signi� ca muito para nossa 
economia. Temos trabalhado com 
responsabilidade, muito planejamen-
to, enxugamento de gastos, buscando 
atender os anseios de toda população 
ceará-mirinense”, declarou o prefeito.

O gestor também falou das medi-
das adotadas pela sua administração 

para conter o avanço da Covid-19. 
Recentemente, em 26 de novembro, 
foi editado o decreto que estabelece 
medidas temporárias de prevenção ao 
contágio da doença, buscando promo-
ver medidas preventivas e adotando 
os princípios basilares dos protocolos, 
medidas sanitárias como a higieniza-
ção contínua, o uso de máscaras de 
proteção facial, distanciamento social, 
dentre outras providências, pois há 

necessidade de respostas céleres para 
evitar o agravamento da disseminação 
do coronavírus no município.

Júlio César ainda disse que Ceará-
-mirim comemora, nesta semana, a 
festa de sua padroeira Nossa Senhora 
da Conceição, na Igreja Matriz, con-
siderada um dos maiores templos 
católicos do Rio Grande do Norte. A 
comemoração concentra uma extensa 
programação religiosa e cultural, que 

começou dia 28 de novembro e se en-
cerrará nesta quarta-feira 8, com a mis-
sa solene às 10h, e que será presidida 
pelo Arcebispo Metropolitano de Natal, 
Dom Jaime Vieira Rocha.

Doação de computadores
Durante o evento de lançamento do 

Wi -FI, que aconteceu no último dia 29, 
o ministro Fábio Faria (Comunicações) 
doou 500 computadores para região da 
Mata Grande (que inclui Ceará-Mirim), 
destinados à inclusão digital de jovens 
por meio de cursos e oficinas digitais do 
programa Computadores para Inclusão 
- criado pelo Ministério das Comunica-
ções.  Na ocasião, o ministro elogiou a 
administração de Júlio César. “Ele tem 
feito uma gestão que vai ficar para a his-
tória de Ceará-Mirim”, declarou

Fábio Faria inaugurou de 30 pontos 
de inclusão digital do programa Wi-Fi 
Brasil, levando internet de alta veloci-
dade para a região do Mato Grande, 
que integra 15 municípios no Estado: 
Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Ce-
ará Mirim, Jandaíra, João Câmara, Ma-
xaranguape, Parazinho, Pedra Grande, 
Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, São 
Bento do Norte, São Miguel do Gostoso, 
Taipu e Touros.

Com relatoria de Jean, Senado votará 
projeto que promete baixar gasolina

Júlio César: “Ceará-Mirim foi o primeiro município a pagar 13º”

DISCUSSÃO |  O projeto, que 
será apreciado pela CAE, é 
polêmico e deverá enfrentar 
resistência nas casas 
legislativas

Para Jean Paul Prates, a aprovação do projeto vai minimizar o aumento do custo de vida no dia a dia dos brasileiros

Prefeito destacou avanços na gestão municipal, conquistados nos últimos meses

GESTÃO MUNICIPAL

 Estabelece novas diretrizes para 
a política de preços de venda de 
combustíveis.
 Considera proteção dos inte-
resses do consumidor, redução da 
vulnerabilidade externa, estímulo 
à utilização da capacidade insta-
lada das re� narias, modicidade de 
preços internos, redução da volati-
lidade de preços internos.
 Estipula que os preços dos com-
bustíveis derivados de petróleo te-
nham como referência as cotações 
médias do mercado internacional, 
os custos internos de produção e 
os custos de importação.
 Estabelece um regime de bandas 
para os preços dos combustíveis 
derivados de petróleo, com frequ-
ência prede� nida de reajustes e 
mecanismos de compensação.
 Implanta alíquotas progressivas 
de imposto de exportação para o 
petróleo bruto a partir do valor de 
US$ 40 o barril.
 ria o Fundo de Estabilização 
para os preços dos combustíveis 
derivados de petróleo, que deve ser 
suprido com recursos oriundos do 
imposto de exportação e da varia-
ção de preços em relação à banda, 
não sendo admitida outra fonte 
orçamentária de recursos.

PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO
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REPÓRTER DE POLÍTICA

O ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho 
(PL), vai comparecer à Comis-

são de Transparência, Governança, 
Fiscalização e Controle e Defesa do 
Consumidor (CTFC), nesta terça-
-feira 7, para dar explicações sobre 
o chamado Orçamento secreto do 
governo Jair Bolsonaro (PL). A infor-
mação foi con� rmada por meio de 
sua assessoria de comunicação ao 
Agora RN.

“Ele não é responsável pelo or-
çamento secreto”, declarou a asses-
soria de comunicação do ministro 
Rogério Marinho, que adiantou, “ele 
irá comparecer na CTFC, mas não 
fará declarações (à imprensa) antes 
da convocação. Rogério vai falar na 

comissão e não vai � car em silêncio”.
A nossa equipe procurou nesta 

segunda-feira 6, conversar com o mi-
nistro Rogério Marinho (Desenvol-
vimento Regional), para saber mais 
detalhes sobre essa convocação, mas 
fomos informados de que, “o minis-
tro não vai antecipar declaração e 
que só falará na comissão”.

O senador Styvenson Valentim 
(Podemos), autor do convite para 

que o ministro de Bolsonaro expli-
que na Comissão de Transparência, 
Governança, Fiscalização e Controle 
e Defesa do Consumidor, esclareceu 
que a ida de Marinho à Comissão se 
deve a um, “possível direcionamento 
de emenda de relator (aquelas que 
não precisam de transparência e 
tanto falamos aqui), no valor de R$ 
1,4 milhão”. Ainda de acordo com o 
senador, “o recurso teria sido dire-

cionado para a obra de um mirante 
turístico a 300 metros de uma pro-
priedade do ministro, em Monte das 
Gameleiras RN”, declarou.

Os membros da Comissão que-
rem que o ministro Rogério Marinho 
esclareça o direcionamento da verba 
para � nanciamento da construção 
do mirante turístico a poucos me-
tros de onde possui um imóvel, no 
Monte das Gameleiras, no interior 

do Rio Grande do Norte. O objetivo é 
identi� car se houve exercício do car-
go público para que o ministro fosse 
bene� ciado.

A informação consta em re-
portagem do jornal O Estado de S. 
Paulo sobre a distribuição de R$ 88 
milhões para aquisição de tratores 
e caminhões em 39 municípios do 
Rio Grande do Norte, por meio de 
recursos oriundos de emendas do re-
lator-geral do Orçamento, alocados 
no Ministério do Desenvolvimento 
Regional (Codevasf) e distribuídos, 
segundo a matéria, por meio de uma 
Planilha interna do Ministério do De-
senvolvimento Regional.

Segundo reportagem do jornal ‘O 
Globo’, a Divisão da Polícia Federal, 
que investiga autoridades com foro 
privilegiado, o SINQ, trocou seis de 
seus oito delegados nos últimos qua-
tro meses, depois de uma sequência 
de disputas internas em torno do 
destino dos inquéritos que envolvem 
o Orçamento secreto e o ministro Ro-
gério Marinho.

Delegados ouvidos pela equipe 
do ‘O Globo’ relataram que os pri-
meiros alertas de irregularidades na 
aplicação do dinheiro das emendas 
de relator começaram a chegar para 
o setor no � nal de maio. Na ocasião, 

A Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final da 
Câmara Municipal de Na-

tal aprovou, nesta segunda-feira 6, 
uma alteração no Projeto de Lei nº 
110/2019, que determina a transfe-
rência de pontos de programas de 
milhagens aéreas dos servidores 
públicos municipais, adquiridos 
através de passagens pagas pelo 
Poder Executivo Municipal para 
atletas que participarão de compe-
tições e eventos esportivos fora do 
Rio Grande do Norte. Duas emendas 
aprovadas estendem o benefício a 
paratletas e treinadores. A proposi-
tura ainda vai ao Plenário.

O vereador Kleber Fernandes 
(PSDB), autor da matéria e presi-
dente da Comissão, disse que é mais 
justo que milhagens pagas com di-
nheiro público � quem para o muni-
cípio. “Sabemos que o poder público 
adquire passagens para servidores 
em atividade ou para participação 
em eventos e capacitações e que ge-
ram pontos de milhagem que � cam 

à disposição do servidor que viaja. 
É mais justo que sejam milhas para 
usufruto do município e que este 
possa direcionar a atletas que viajam 
para competições”, explicou.

As emendas de autoria dos vere-
adores Tércio Tinoco (PP) e Robson 
Carvalho (PDT) incluem os paratle-
tas e os treinadores entre os bene� -

ciados. “Nosso parecer foi favorável 
à inclusão de emendas que tratam 
da inclusão do atleta paralímpico, 
assim como do treinador, haja vis-
to que também necessitam desse 
apoio para competir fora do estado 
e sofrem muitas vezes com a falta de 
patrocínio”, destacou a relatora das 
emendas, vereadora Ana Paula (PL).

Convocado, Rogério terá que se explicar ao 
Senado Federal sobre orçamento secreto 

Comissão aprova inclusão de paratletas 
em projeto que transfere milhas para 
compras de passagens aéreas

EXPLICAÇÕES | Ministro 
de Bolsonaro deve 
comparecer à Comissão de 
Transparência, Fiscalização e 
Controle do Senado Federal 
para esclarecimentos sobre 
recursos

Audiência pública, que será em caráter semipresencial, busca esclarecimentos do gestor sobre emendas de relator

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se reuniu nesta segunda-feira, 6

CÂMARA CARNATAL

O prefeito Álvaro Dias (PSDB), em entrevista a 96 FM, 
nesta segunda 6, defendeu a realização do Carnatal. 
“É uma festa da iniciativa privada que vai ter controle 
sob os protocolos sanitários. Só vai poder participar do 
Carnatal quem estiver vacinado e protegido. Volto a dizer 
que é uma festa privada bem organizada e segura. Eu e 
minha família vamos participar da festa, sou totalmente 
favorável à realização do evento”. 



A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Sábado especial
Sábado de muitas confraternizações e shows. Estive no Bar da 

Macaxeira, Tomatto, na mansão do amigo Castelo Casado, Vila Music, 
Bar da Pimenta do meu amigo Zico. O velho terminou às 04:00, porém 
uma noite agradável com muito carinho.

Luiz Almir
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Homofobia
O agressor da mulher trans 

espancada quando trabalhava na 
Cidade Alta, é preso e vai responder 
por crime de homofobia. O mesmo 
ja tinha envolvimento com drogas, 
discriminação com pessoas de outro 
sexo e tentativa de agressão até a 
criança. CADEIA NELE!!!

Investimentos
O Ministério do Desenvolvimen-

to, através do ministro Rogério Ma-
rinho, investe 31,1 milhões em ações 
de segurança hídrica para o desen-
volvimento regional do RN.

Concurso
UFRN divulga, através de edital, 

747 vagas residuais para o periodo 
de 2022.

Mistério
Professor universitario é encon-

trado morto dentro de motel em 

Capim Macio/Ponta Negra, o mes-
mo estava na companhia de outro 
amigo que pediu providências a re-
cepção do motel, quando o professor 
desmaiou. O ITEP está averiguando 
a causa.

Torcida ou vandalismo?
Presidente da Torcida Orgnizada 

do Baraúna é assasinado, com mais 
de 15 tiros em Mossoró. É preciso 
reavaliar o que é torcida, o que é van-
dalismo e violência no futebol.

Pesar
Faleceu ontem o ex-deputado, ex 

-presidente da ALRN Luiz Antonio 
Vidal. Nosso pesar a toda a familia.

Violência
Turistas são vitimas de arrastão 

no domingo em plena Praia do Meio, 
quase ao mesmo tempo um outro 
grupo sofria arrastão proximo a La-
goa do Bon� m. Segurança Urgente!!!

Penintenciária
Preso de 50 anos de idade, é encontra-

do morto dentro de uma das celas do pre-
sidio em Parnamirim, o mesmo já havia 
sido preso no sabado já com problemas de 
saude, problemas hepaticos e alcoolismo, 
conforme Administração Penintenciaria 
não foi houve agressão, o ITEP vai averi-
guar.

Ex-ministro Moro
Moro, disse nas redes sociais, que todo 

mundo sabe que a Petrobras foi roubada 
durante o Governo do PT, será???

Carnatal
Começa quinta-feira o Carnatal, se-

guindo as normas da OMS, mesmo aque-
les que não tenham tomado a vacina, po-
derão brincar se tomar a vacina primeira 
ou segunda no Portão “Q”, estará uma 
equipe para vacina de quinta-feira a do-
mingo, é mais um incetivo aos que se não 
vacinaram e uma oportunidade brincar o 
Carnatal com segurança.

Principal homenagem prestada 
pela Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Norte, a me-

dalha do Mérito Industrial Walter 
Byron Dore — um reconhecimento a 
personalidades que se destacam pelo 
empreendedorismo, pelo trabalho 
para o desenvolvimento da indústria 
e em defesa da livre iniciativa — será 
entregue na próxima terça-feira 14 à 
noite, no Olimpo Recepções, em ce-
rimônia restrita à diretoria da FIERN.

Os homenageados nesta edição 
de 2021 serão os empresários Álvaro 
Coutinho da Motta (In Memorian), 
Eduardo José de Farias, Etelvino Pa-
trício de Medeiros, Francisco Ferreira 
Souto Filho e Gabriel Calzavara de 
Araújo. Também será entregue a Me-
dalha da Ordem do Mérito Industrial 
da Confederação Nacional da Indús-
tria ao empresário potiguar Antônio 
Leite Jales.

“Essas homenagens são reconhe-
cimentos a trajetórias empresariais 
que, além de se destacaram em seus 
setores, se consolidaram como refe-
rências para a indústria pela capaci-
dade empreendedora, pela iniciativa, 
pelo pioneirismo, pela atuação em 
favor do desenvolvimento e pela 
con� ança que sempre tiveram na su-
peração dos desa� os.”, disse Amaro 

Sales, presidente da FIERN.
Álvaro Coutinho da Mota, home-

nageado in memorian, exerceu os 
mandatos eletivos de deputado es-
tadual, federal e suplente de senador, 
além de cargos públicos em institui-
ções � nanceiras, antes de se dedicar 
exclusivamente à iniciativa privada 
na indústria, a partir dos anos 80. Foi 
dirigente das empresas J. Motta, Con-
fecções Arpel, Piruá Construtora e 
Re� orestadora e Motta Hotéis. Tam-
bém atuou em associações de classe, 
sendo membro da Associação de 
Exportadores do RN, da Associação 
Brasileira dos Químicos e Técnicos 
da Indústria do Couro (ABQTIC) e da 
FIERN. 

Eduardo Farias foi emancipado 
aos 16 anos para assumir a direção 
das unidades de usinas do grupo 
empresarial da família em Pernam-
buco e no Rio Grande do Norte. Aos 
18 anos, assumiu a diretoria do Sin-
dicato das Usinas de Pernambuco 
tornando-se presidente aos 33 anos 
por dois mandatos consecutivos. 
Foi vice-presidente da FIEPE.  Parti-
cipou da fundação do Sindicato das 
Indústrias de Álcool dos Estados do 
Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. 
Em 1988, assumiu a presidência do 
Grupo Farias e ampliou os negócios 
do Grupo.

Etelvino Patrício de Medeiros 
atua há mais de 30 anos no mer-
cado da reciclagem. Aos 7 anos, já 
acompanhava os pais na compra, 
classi� cação e venda dos materiais 
recicláveis. Aos 16 anos, começou 

a trabalhar efetivamente com reci-
clagem e no ano de 1996 abriu sua 
primeira Razão Social, a Patrício 
Metais, que à época atuava na área 
de compra de e venda de metais não 
ferrosos. No ano de 2004 abriu sua 2ª 
empresa, a COMCEL. Em 2009, abriu 
a Recicla, empresa 100% voltada para 
a reciclagem de materiais. 

Francisco Ferreira Souto Filho 
tem uma trajetória que se confunde 
com a do setor salineiro do Estado. 
Em 1953, participou ativamente da 
fundação do Sindicato da Indústria 
de Sal, o SIESAL, no qual foi o primei-
ro presidente e foi sucessivamente, 
por unanimidade, reconduzido ao 
cargo por mais de seis décadas. Em 
2020, ele afastou-se da função e foi 
nomeado presidente de honra. Ele 
também é um dos membros funda-

dores da FIERN, da qual é um dos 
diretores. Integrou a Associação Bra-
sileira de Extratores e Re� nadores de 
Sal, a ABERSAL, por mais de 40 anos.

Em maio de 2010, recebeu a Or-
dem do Mérito Industrial, pela CNI. 
Entre as diversas pautas que defen-
deu e lutou estão o Porto Ilha, o Polo 
Gás-Sal e contra a ameaça de explo-
ração de sal gema no Espírito Santo. 
Atualmente, além de manter os in-
vestimentos na área de sal, Francisco 
Souto Filho também possui fazendas 
dedicadas à instalação de parques 
eólicos no Rio Grande do Norte e no 
Ceará.

Gabriel Calzavara de Araújo, des-
de 1995, se dedica às atividades liga-
das aos oceanos, através de empresas 
de Pesca Industrial Oceânica e de 
Transporte Marítimo de Cabotagem. 

É presidente do Sindipesca. Entre os 
anos de 1995 e 1996, mobilizou cerca 
de 60 embarcações fábricas espa-
nholas de pesca de atuns e sword� sh 
para pescaria no Brasil, difundindo 
novas tecnologias. Participou da 
gestão do então presidente Fernando 
Henrique Cardoso, como diretor na-
cional de Pesca. De volta às ativida-
des industriais no RN, implementou 
ações estratégicas de modernização 
das pescarias de atuns e ampliação 
dos mercados de consumo, sendo 
pioneiro no Brasil, através de sua em-
presa Norpeixe, da rastreabilidade 
dos atuns e sword� shs e no uso in-
tensivo do Anzol Circular, prática de 
pesca ecologicamente correta. 

Antônio Leite Jales, fundou a pri-
meira loja da SterBom no bairro do 
Alecrim, em 1991, com um freezer 
emprestado e um carrinho de rua. O 
negócio prosperou e, em 1998, a em-
presa mudou-se para Parnamirim, 
onde instalou sua indústria própria 
e diversi� cou ainda mais sua linha 
de produtos. Hoje, a SterBom gera 
centenas de empregos diretos no 
RN e possui lojas de sorvetes � nos, 
milhares de pontos de venda, frota 
com veículos, milhares de freezers, 
além da fábrica de água mineral 
mais moderna do País e a segunda 
maior fábrica de casquinhas (produ-
to que é vendido para todo o Brasil). 
Além do RN, a SterBom atende PE, 
PB e CE, com a produção de sorve-
tes, picolés, casquinhas, biscoitos 
wafer, garra� nhas de água mineral 
e garrafões.

FIERN homenageará personalidades 
com Mérito Industrial Walter Byron Dore
RECONHECIMENTO | Cerimônia 
será dia 14, restrita somente 
à diretoria da FIERN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Amaro Sales: “Essas homenagens são reconhecimentos a trajetórias”
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A partir de agora até 2026 o Rio 
Grande do Norte já tem cap-
tados R$ 13 bilhões em proje-

tos de geração de energias renováveis 
e está na dianteira no Brasil, para ser 
a primeira a instalar aerogeradores 
de energia eólica em sua costa, em 
alto mar.

Em termos de energia limpa, se 
a produção eólica em terra no RN é 
hoje de 6,1 gigawatts, no mar ela te-
ria capacidade de atingir 140 GW, ou 
seja, 25 vezes mais que em terra. Isso 
equivale ao que produz dez hidrelé-
tricas de Itaipu.

Esses são números promissores 
em meio a uma crise hídrica e ener-
gética que já mexe com o bolso de 
milhões de brasileiros. Mas, para o 
secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico do RN, Jaime Calado, é ape-
nas o indicador de onde está o maior 
potencial de crescimento do estado.  

“É nesse sentido da bússola que 
está o nosso Norte”, resumiu ele, ao 
Agora RN, nesta segunda-feira 6, 
depois de uma semana cheia de con-
tatos que se seguiram à presença da 
comitiva da governadora Fátima Be-
zerra a COP-26 de Glasgow, em � ns 
de outubro.

Jaime Calado acompanhou tudo 
de perto e não tem dúvida que foi a 
série de encontros mais produtiva 
que ele já teve na vida e “olha que eles 

foram muitos”, lembra.
Entre os frutos, um memorando 

celebrado com a empresa dinamar-
quesa Copenhagen Infrastructure 
Partners (CIP/COP) para o desenvol-
vimento do projeto Alísio Potiguares 
para a geração de 1,8 gigawatts de 
energia eólica o� shore e a produção 
de hidrogênio verde.

Graças ao apoio dado pelo em-
baixador do Brasil na Dinamarca 
e na Lituânia, Rodrigo de Azeredo 
Santos, a comitiva da governadora 
Fátima Bezerra fechou um acordo 
com Vestas Wind Systems para in-
vestimentos em novas energias no 
Rio Grande do Norte.

A reunião, em Copenhague, tra-
tou especi� camente de portos, eólica 
o� shore e hidrogênio verde, com a 
ativa participação dos dinamarque-
ses na transferência de conhecimen-
to e tecnologia.

Ficou de� nida, por exemplo, uma 
cooperação internacional para o di-
mensionamento do porto-indústria 
que está sendo planejado pelo estado 
para atender o futuro setor eólico of-
fshore e de produção de hidrogênio 
verde.

“Serão visitas técnicas, que nos 
ajudarão a atender as necessidades 
da indústria eólica e demais fontes 
renováveis aqui no RN”, explica Jaime 
Calado.

“Faltava só a concordância da  
Vestas para � nalizar o acordo e agora 
não falta mais”, acrescentou o secre-
tário.

De maneira mais imediata, esse 
acordo implicará na ampliação de 
uma estrutura que a Vestas já tem em 
Parnamirim para manutenção de ae-
rogeradores voltada exclusivamente 
para o estado.

“Estamos debatendo com a em-
presa a ampliação dessa estrutura 
para atender inicialmente toda a 
região Nordeste e depois todo o país, 

aumentando os postos de trabalho 
para os potiguares”, diz Jaime Calado.

Ao adiantar-se na corrida para 
produzir energia eólica em alto mar, 
o secretário lembra que as vantagens 
competitivas do RN em relação à Eu-
ropa são enormes.

“Nossa costa a 20 km de distân-
cia da terra tem de 10 a 20 metros 
de profundidade, enquanto que na 
costa européia, em geral,, a profundi-
dade das águas a 10 km de distância 
na terra é de 200 metros de profundi-
dade”, assinala.

Outro fator que favorece essa re-
lação, segundo ele, é que o vento por 
aqui é unidirecional, o que favorece 
o que os técnicos chamam de fator 
de capacidade produzido por esse 
vento.

“Tudo aqui é melhor e mais ba-
rato, só que esse debate estava sendo 
colocado para mais tarde, tendo em 
vista a capacidade que ainda existe 
para a exploração eólica onshore (em 
terra). Só que resolvemos antecipar 
esse debate para sair na frente”, a� r-
ma o secretário.

E o primeiro passo para atrair no-
vos investimentos, além dos já asse-
gurados para os próximos seis anos, 
é a conclusão, até março próximo, 
do Atlas Eólico e Solar do Rio Grande 
do Norte, que medirá com exatidão 
a direção e a velocidade dos ventos a 
partir de uma torre de 150 metros de 
altura no município de Pedra Gran-
de, próximo de João Câmara.

Hoje, as eólicas atenderam mais 
de 75% da carga do Nordeste duran-
te mais de 60% do tempo, e foram 
responsáveis por quase toda a carga 
da região (acima de 90%) em 30% do 
tempo.

A preocupação agora, segundo 
Jaime Calado, é antecipar ao máximo 
o debate sobre as linhas de distribui-
ção de energia quando os investi-
mentos começarem a dar frutos.

RN sai na frente no futuro da 
energia eólica em alto mar
POTENCIAL | Em termos de 
energia limpa, se a produção 
eólica em terra no RN é hoje 
de 6,1 gigawatts, no mar ela 
teria capacidade de atingir 
140 GW, ou seja, 25 vezes 
mais que em terra

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, relaciona vantagens apresentadas pelo Rio Grande do Norte

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Em termos de energia limpa, a 
produção eólica em terra no Rio 
Grande do Norte é de 6,1 gigawatts
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EDITAL (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
 OFÍCIO ÚNICO DE RIACHUELO/RN 

 
A Dra. Valéria Lugivan Rocha de Lima, Oficial Substituta do Cartório Único de Riachuelo/RN, na forma da Lei, FAZ 
SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, 
SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante esse 
Cartório de Ofício nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por MANOEL EUCLIDES 
MOITA brasileiro, militar, filho de José Euclides Moita e de Francisca Carmo de Lima, nascido em 05/04/1939, 
portador da Carteira de Identidade nº 071497180-1, MD, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.524.203-59, residente e 
domiciliado à Av. Praia de Ponta Negra, 9168, Ponta Negra, CEP 59092-100, Natal/RN e OUTROS; (Processo nº 
001/2017) referente a uma área urbana com a seguinte descrição: um imóvel urbano localizado na Rua Monsenhor 
Expedito, 257, Centro, Riachuelo/RN, de propriedade anterior de NOEMIA PINHEIRO DA SILVA, CPF/MF sob o nº 
916.101.684-53, caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES 
do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação 
do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Cartório Único de Riachuelo/RN, Av. Luiz de Gonzaga Cavalcanti, 
nº 1948, Centro; Riachuelo- RN, CEP: 59470-000 
2x5 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

SEGUNDO AVISO A LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021
Considerando que a primeira sessão pública aprazada inicialmente para o dia 24 de novembro de 
2021 restara DESERTA. O Pregoeiro do Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN, no uso 
de suas atribuições legais, torna público, pela segunda vez, que irá realizar licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 22 
de dezembro de 2021, às 09:00h (horário local) na sede da Prefeitura Municipal à Rua Manoel 
Joaquim, nº 665, Centro (Setor de Licitações). OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO 
À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À AQUISIÇÃO DE 
MOTOCICLETAS, 0 KM, DESTINADAS AOS TRABALHOS LABORAIS DAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN. 
Solicitação de edital na sede da Prefeitura no horário de atendimento de 07:00 as 13:00 ou 
cpldixsept@gmail.com.

Governador Dix-Sept Rosado-RN, 06 de dezembro de 2021
GIRLEUDO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
AVISO DE REAPRAZAMENTO DE LICITAÇÃO

2º CHAMADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.005.014/2021

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN torna público o REAPRAZAMENTO 
da sessão de licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 056/2021, com sessão marcada para 
o dia 08 de dezembro de 2021, às 08:01 horas, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE UM 
VEÍCULO ZERO KM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, para o dia 13 de dezembro de 2021 as 08:01 horas, o 
presente reaprazamento se dará devido ao feriado da Padroeira Municipal no dia 08 de dezembro 
de 2021. O Edital encontra-se disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br, maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 06 de dezembro de 2021
JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS

Pregoeiro Municipal

Policiais Militares da Com-
panhia Independente de 
Policiamento Turístico apre-

enderam, na madrugada de se-
gunda-feira 6, um dos suspeitos de 
terem participado do roubo a um 
turista na Praia do Meio. O assalto 
aconteceu na avenida Presidente 
Café Filho, na zona Leste de Natal, 
por volta das 11h de domingo 5.

Após a central da PM receber 
a denúncia do roubo do turista na 
avenida, A equipe da CIPTUR ini-
ciou diligências assim que foi noti-
� cada.

Às 13h45, os policiais militares 
localizaram o veículo utilizado na 
ação abandonado em uma rua do 
bairro Santos Reis. Dessa forma, a 

corporação realizou diversas buscas 
em endereços ligados ao carro. Nas 
diligências, já na madrugada de se-
gunda 6, em um endereço no bairro 
planalto, foi identi� cado um dos 
suspeitos do roubo.

O jovem de 17 anos foi reconhe-

cido e confessou o roubo. De acordo 
com a vítima, o adolescente era o 
condutor do veículo.

O turista agradeceu ao empe-
nho e comprometimento da Polícia 
Militar do RN nas buscas pelos sus-
peitos.

Polícia Militar apreende suspeito 
de roubo a turista na Praia do Meio

Um empresário do ramo de ma-
deiras foi vítima de arrastão 
em sua residência e ainda foi 

sequestrado no bairro Planalto, em 
Natal, durante a manhã de sexta 3.

O empresário já foi solto pelos 
sequestradores, mas o prejuízo até o 
momento causado gira em torno dos 

R$ 300 mil.
Os bandidos invadiram a resi-

dência do empresário, � zeram um 
arrastão e levaram mais de R$ 100 
mil só em joias, segundo relatado 
por ele mesmo ao repórter Sérgio 
Costa. Os criminosos também le-
varam dinheiro, celular e ainda le-

varam ele junto a caminhonete, um 
modelo Hilux.

Minutos depois, o empresário 
foi liberado pelos bandidos em 
Barreiros, bairro de São Gonçalo do 
Amarante. Até o fechamento desta 
edição, o veículo e os pertences rou-
bados não foram recuperados.

Dois criminosos tentaram 
roubar um veículo, na noite 
de domingo 5, nas proximi-

dades do Condomínio Nimbus, na 
Abel Cabral, no bairro Nova Parna-
mirim.

Imagens registradas por um ce-
lular mostraram a ocorrência, que 
aconteceu na rua Maria de Jesus 
Nunes França. Os dois suspeitos � -
zeram a abordagem. A vítima resis-
tiu e assim, os criminosos efetuaram 
um disparo a queima roupa contra 
a vítima e tomaram o carro. O dispa-
ro de arma de fogo atingiu a mão da 
vítima, que após ser atingida, gritou 
e pediu por ajuda próximo ao Sindi-
cato dos Bancários. Os criminosos 
ainda entraram no carro, mas de-
sistiram. Correndo, os dois fugiram 

a pé por uma estrada de areia em di-
reção a uma comunidade conheci-
da como Toca da Raposa. Celulares 
e outros objetos do dono do veículo 
foram levados pelos criminosos.

Os instantes � nais do vídeo 
mostram que a vítima entrou no-

vamente no veículo. Conforme 
informação veiculada pela TV Pon-
ta Negra, a vítima, mesmo ferida, 
conseguiu dirigir até um hospital da 
região e passa bem.

Em entrevista, um morador, 
que preferiu não se identi� car, co-
mentou sobre a insegurança que 
permanece no local onde ocorreu o 
assalto: “Aqui precisa de muita segu-
rança. Rapaz aqui é ruim demais. É 
assalto direto.”

O morador ainda relata que a 
ronda policial é rara: “De vez em 
quando. Quando tem alguma ocor-
rência eles passam.”

A polícia ainda fez buscas no 
local, mas até o fechamento desta 
edição, não há informação sobre a 
prisão dos bandidos. 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem ns lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-
33, por meio de sua Pregoeira, torna público que realizará certame licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 19/2021, MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa 
especializada para gerenciamento de frota, abrangendo o controle e aquisição de 
combustíveis, lubricantes e lavagem veicular, para atender às necessidades da frota de 
veículos do SENAR-AR/RN. Data de Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 
15/12/2021, às 9:00 horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua 
Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Pregoeira e Equipe 
de Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200. O 
Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br.

Natal/RN, 06 de dezembro de 2021
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem ns lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por 
sua Pregoeira e equipe de apoio, nomeada através da Portaria 02/Presidente/2021, torna público o 
resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 015/2021, MENOR PREÇO GLOBAL, 
para contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de emissão de 
bilhetes, serviços de reserva e ordens de passagens aéreas e serviços ans, para atender às 
necessidades do SENAR-AR/RN, declarando a empresa SUNLINE VIAGENS E TURISMO 
LTDA/00.878.230/0001-58, Vencedora dos itens 01 A 06.

Natal (RN), 06 de dezembro de 2021
Larissa Hermínia Augusto Bezerra – Pregoeira

ASSALTO | Ação criminosa 
aconteceu na avenida 
Presidente Café Filho

REPRODUÇÃO

Ataque ao turista aconteceu na manhã do domingo, por volta das 11 horas

Vítima fo abordado no domingo

Criminosos sequestram empresário e 
roubam mais de 300 mil R$ em joias

Bandidos assaltam e atiram 
em vítima na cidade de Parnamirim

INSEGURANÇA

OUSADOS

REPRODUÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-SDM-04-RN, localizado no 

Campo de Produção de Sabiá da Mata, município de Assú/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro  

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-158577/TEC/RLO-0064, com prazo de validade até 02/12/2024 

em favor de 01 (um) poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum 
SIRGAS 2000: 7-LOR-0069A-RN: 9.389.647,00 mN; 669.348,00 mE, com produção escoada para a Estação 
Coletora e Compressora (ECC) LOR-A (9.389.613,00 mN; 667.686,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção 
de Lorena (LOR), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro  

 PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço injetor de código 8-SBO-0020-RN, localizado 

no Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso, município de Assú/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 06 (seis) poços petrolíferos de códigos 7-SBO-05-RN, 7-SBO-06-

RN, 7-SBO-07-RN, 7-SBO-08-RN, 7-SBO-09-RN, 7-SBO-10-RN, localizado no Campo de Produção de Sabiá 
Bico de Osso, município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro  
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CALENDÁRIO | Educação 
Infantil foi dividida em 
trimestres, sendo o primeiro 
com 66 dias e os demais 
terão 67 dias

A Secretaria Municipal de Edu-
cação de Natal publicou na 
edição desta segunda-feira 

6 do Diário O� cial do Município 
(DOM), o Calendário Escolar do 
Ano Letivo de 2022. A portaria nº 
151/2021 trata de todas as etapas 
do ano letivo que vai vigorar nas 146 
unidades de ensino da Rede Munici-
pal de Natal. O calendário foi apro-
vado pelo Conselho Municipal de 
Educação.   

A chefe do Setor de Normas e Or-
ganização Escolar (SNOE), Danielly 
Kelly de Oliveira, esclareceu que o 

calendário letivo do ano 2022 terá 
200 dias letivos e 800 horas aulas, de 
acordo com a Lei 14.040/20. “O ano 
letivo começará dia 09 de março se 
estendendo até o dia 30 de dezem-
bro, além disso os estudantes terão 
período de férias e recesso escolar”, 
ressaltou a chefe do SNOE.

Ainda de acordo com Danielly 
Kelly, o calendário de 2022 não pre-
cisará compensar o calendário de 
2021. “Mesmo tendo apenas 100 dias, 
o calendário de 2021 contemplou as 
800 horas obrigatórias”.

A Educação Infantil foi dividida 

em trimestres, sendo o primeiro com 
66 dias e os demais com 67 dias, já o 
Ensino Fundamental dividido em 
quatro bimestres, cada um com 50 
dias letivos. A Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) terá o ano letivo dividi-
do em dois bimestres, com 100 dias 
cada. Além disso, no ano de 2022, os 
alunos terão dez sábados letivos.

A adoção dos sábados letivos faz 
com que o calendário escolar cum-
pra o total de 200 dias de aulas no 
ano, como estabelece a Lei de Dire-
trizes e Bases (LDB), que regulamen-
ta a Educação no Brasil. 

Mesmo tendo apenas 
100 dias, o calendário de 
2021 contemplou as 800 
horas obrigatórias”

“
DANIELLY KELLY
DO SETOR DE NORMAS DA SME

Ano letivo 2022 da Rede Municipal 
de Natal começará dia 9 de março

MANOEL BARBOSA/SME

Portaria nº 151/2021 trata de todas as etapas do ano letivo que vai vigorar nas 146 unidades de ensino da Rede Municipal de Natal. O calendário foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação

O prefeito Álvaro Dias partici-
pou no domingo 5 do encer-
ramento da festa da Padro-

eira da Santa Maria Mãe, na igreja 
do Conjunto Santa Catarina, Zona 
Norte, acompanhado  da primeira-
-dama Amanda Dias e do secretário 
da Semtas, Adjuto Dias. A igreja foi 
fundada pelo padre Tiago � eisen, 
religioso de grande atuação no bair-
ro, que faleceu este ano.  

Presidida pelo padre Valdir Cân-
dido, titular da Catedral de Nossa 
Senhora da Apresentação, a missa 
foi concelebrada pelo padre Iranildo 
Virgílio da Cruz, vigário da paróquia 
e demais diáconos da comunidade. 

A  celebração marcou o � m dos 
dez dias em honra à padroeira  Ma-
ria, mãe de Jesus quando ocorreram 
ritos diários e atividades sociais para 
a comunidade. Foram diversos even-
tos culturais e desportivos em prol 
de arrecadar fundos para a conclu-
são da reforma da igreja.

O prefeito Álvaro Dias disse que 
estava honrado em retornar à igre-
ja fundada pelo padre Tiago para 
a festividade que já fazia parte da 

tradição de sua família. “Estou feliz 
e emocionado por que esta é uma 
das igrejas fundadas pelo padre Tia-
go, a quem tinha um grande apreço 

e consideração”, disse.  O prefeito 
disse que o momento é simbólico 
para anunciar a construção de uma 
escola modelo em tempo integral 

no bairro de Santa Catarina.   “Quis 
anunciar neste lugar construído por 
ele o projeto que daremos andamen-
to da maior escola de Natal em tem-
po integral, com serviços médicos e  
odontológicos e as três refeições pa-
ra alunos, que vai se  chamar Escola 
Municipal Padre Tiago”, con� rmou o 
prefeito.

Em sua re� exão, o padre Valdir  
reforçou aos � éis o itinerário espi-
ritual dos católicos neste momento 
em que é celebrada a chegada de 
Jesus Cristo, data mais importante 
da cristandade.  Segundo ele, é o mo-
mento para compreender o papel de 
Maria e também de São José, tendo 
em vista que este ano a igreja festeja 
o Ano Jose� no, numa quando se re-
presenta o papel do carpinteiro e ho-
mem simples da escuta da palavra.

 “Então celebramos a mãe e tam-
bém nosso patrono. Que eles nos 
apontem  caminhos que teremos 
tomar em nossos atos diários”.

Escola modelo é anunciada em homenagem a padre Tiago
ZONA NORTE DA CAPITAL

ALEX RÉGIS/SECOM PMN

Álvaro Dias: “Quis anunciar neste lugar o projeto que daremos andamento da maior escola de Natal em tempo integral”
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

Desde sexta-feira 3, o intervalo 
entre doses do imunizante da 
P� zer contra a covid-19 em 

São Gonçalo do Amarante/RN passa 
a ser de 21 dias. A mudança ocorre 
após nova orientação da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública do Rio 
Grande do Norte, como forma de 
ampliar a campanha de imunização. 

De acordo com a SMS, quem to-
mou a primeira dose (D1) da P� zer 
até dia 12 de novembro, já pode ir a 
uma unidade de saúde do município, 
das 8h às 12h, e receber a D2.

Con� ra os grupos que estão sen-
do imunizados: 

Terceira dose (D3):
Pessoas acima de 18 anos que 

completaram 5 meses da segunda 
dose;Pessoas com imunossupressão 
que tomaram a D2 nos últimos 28 

dias.  

Segunda dose (D2):
Oxford/ AstraZeneca para quem 

tomou a D1 até dia 5 de outubro; 
P� zer para quem tomou a D1 até 

dia 12 de novembro;
Coronavac para quem tomou a 

D1 nos últimos 28 dias.
 

Primeira dose (D1)
População acima de 12 anos.

Documentos:
Para D3 e D2 é necessário car-

tão de vacina e documento o� cial 
com foto. Já para primeira dose estar 
cadastrado no RN Mais Vacina, do-
cumento o� cial com foto e compro-
vante de residência.E os adolescen-
tes devem estar acompanhados do 
responsável.

Hoje a matéria é de conscien-
tização, mas será que o problema 
é esse mesmo, faltando força de 
vontade para emagrecer? Querer 
emagrecer através de privações ex-
tremas é a fórmula para o fracasso 
e este, é a consequência de dietas 
restritivas. Vou explicar.

A nossa busca é por satisfações, 
em estarmos felizes com a nossa 
vida, com que fazemos e também 
com a aparência. Correto? Muitas 
vezes nem tudo vai bem, pode ser 
que haja problemas no trabalho, 
nos relacionamentos e o grande 
erro é quando a busca da solução 
para esses problemas é encontrada 
na comida na tentativa de se sentir 
melhor, mesmo que seja por um 
momento. 

A primeira coisa que uma pes-
soa faz ao começar uma dieta é se 

privar. Começa cortando arroz, ma-
carrão, açúcar e etc. Faz um corte 
imenso de calorias e começa então 
uma verdadeira batalha contra a co-
mida e contra sua vontade de comer 
algo que é “proibido”. Toda essa res-
trição e privação que são confundi-
das com disciplina criam um grande 
problema no emocional. Se antes se 
sentia insatisfeita, agora está insatis-
feita e com fome. E talvez um pouco 
mais ansiosa por não saber se vai 
conseguir resistir por muito tempo.

Fazer esse tipo de coisa que só 
faz você se sentir pior do que antes, 
não ajuda em nada. Por isso, pensa 
comigo: Você já iniciou dietas res-
tritivas em quantas segundas feiras 
da sua vida? Quantas deram certo? 
Quantas vezes foi tão difícil que 
você desistiu? Quantas vezes você 
� cou pior do que quando começou? 

Então porque continuar insistindo? 
Essa não é a única maneira de ema-
grecer.

É preciso entender o que te dei-
xa insatisfeita para que não busque 
consolo na comida, e então fazer 
escolhas de forma consciente, co-
mendo sim o que você gosta, porém 
de maneira saudável. O caminho da 
consciência é bem melhor que o da 
privação.

Diante de tudo isso, será que o 
que falta é mesmo força de vontade? 
Acredito absolutamente que não. 
Faz sentido pra você?

Quer deixar esse caminho de 
restrição e aprender a comer de 
forma consciente e equilibrada e 
emagrecer de forma saudável e co-
mendo o que gosta? Tudo é questão 
de equilíbrio! Uma terça-feira linda a 
todos vocês!

Macaíba busca parceria com empresa 
do segmento de energia renovável
ECONOMIA | Oportunidades 
de emprego e renda podem 
ser geradas no município

O prefeito Emídio Júnior esteve 
em São Paulo para conhecer 
experiências de empresas no 

tratamento dos resíduos sólidos, 
atividade que gera empregos, renda 
e novas fontes de energias renová-
veis.

A viagem, que foi realizada nas 
últimas quarta-feira 1° e quinta-
-feira 2, contou com a presença do 
presidente da Câmara Municipal 
de Vereadores, Denilson Gadelha; a 
vereadora Dadaia Ribeiro; o chefe 
do gabinete civil Raimundo Luís e 
os secretários municipais de Inte-

gração da Região Metropolitana, 
Aurélio de Góis, e de Meio Ambiente 
e Urbanismo, Billy Jean Viturino.

Na quarta-feira, a comitiva co-
nheceu a Unidade de Valorização 
Sustentável (UVS), da empresa LO-
GA, em São Paulo e, na quinta-feira 
2, na cidade de Caieiras, o prefeito 
Emídio Júnior e a equipe macai-
bense conheceram a maior UVS de 
tratamento de resíduos sólidos da 
América Latina, dirigida pela Essen-
cis. Todas as empresas pertencem 
ao grupo Solvi.

O chefe do Executivo Municipal 
destaca a importância das visitas 
para novos projetos em Macaíba. 
“Viagem muito produtiva para nos-
so município. Buscamos experiên-
cias na geração de empregos, renda 
e fontes de energias renováveis, um 
trabalho que, com certeza, trará 

dias melhores para nosso povo”, res-
salta o prefeito.

As atividades do grupo aten-
dem todas as leis vigentes, entre 
elas, o Novo Marco Regulatório do 
Saneamento, lançado em 2020. Al-
gumas das ações desenvolvidas são 
o tratamento e a disposição � nal 
dos resíduos sólidos, transformado 
em biogás metano, gerando energia 
limpa e sustentável.

O secretário Billy Jean enfatiza 
o aprendizado da visita técnica: 
“Percebemos a necessidade de ter 
ainda mais ações de cuidado am-
biental em nosso município com 
o tratamento e a destinação � nal 
dos resíduos, ações que geram em-
prego, renda e garantem a susten-
tabilidade, fazendo de Macaíba um 
município de selo verde”, a� rma o 
secretário.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Emídio Júnior ressalta: “Buscamos experiências na geração de empregos, renda e fontes de energias renováveis”

Mudança ocorre após orientação da Sesap, como forma de ampliar campanha

SGA reduz intervalo entre 
doses da Pfizer para 21 dias

COVID-19

Falta força de vontade para emagrecer
DIVULGAÇÃO
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

VIVAS PARA EDINEUBA
A assistente social Edineuba 

Barbosa promoveu uma das fes-
tas particulares mais animadas 
do � nal de semana, para festejar 
seu aniversário. Com alto astral 
e delicadezas sempre lá em cima 
recebeu bons amigos, dentre eles 
a esperada presença do Prefeito 
Álvaro Dias, com a primeira 
dama Amanda Grace, e ainda 
Adjuto Dias, titular da Semtas, 
onde a aniversariante trabalha.

*  
O evento ocorreu na mansão 

do casal Janini Jucá e Marcelo 
Rochester, no Barro Vermelho. 
Mesas foram dispostas em todo 
jardim/garagem, ocupando a 
área gourmet. Os tons de decora-
ção escolhidos variavam do ama-
relo ao dourado e a variedade de 
bebidas impressionou. De Red 
Bull a Black Label, passando por 
gim, vinho e ate o chopp Oktus. O 
cantor Marcelo Miranda agradou 
em cheio com seu repertório. Pri-
meiro com banda e depois levou 
na voz e violão. A farra entrou 
madrugada adentro. 

*  
No � m da festa o mistério: 

uma das bolsas de Edineuba 
(Uma Yves Saint Laurent) sumiu, 
e foi encontrada no dia seguin-
te. Uma das convidadas mais 
alegres levou sem querer, ao sair 
carregada de docinhos, sapato 
na mão e etc. No dia seguinte a 
distraída mandou deixar a peça 
na casa da dona, junto com � ores 
e pedido de desculpas. O lance 
pitoresco da festa que foi, de fato, 
maravilhosa, como a aniversa-
riante merecia.

KARDASHA NO RN 
Sucesso nas redes sociais, 

a maravilhosa Karen Kardasha 
(alter ego do ator paulista Renato 
Shippee) esteve por Natal, hóspe-
de do Ocean Palace. Morando há 
mais de cinco anos nos Estados 
Unidos e seguido por 4,4 milhões 
de pessoas, atentas aos divertidos 
conselhos para conseguir um 
milli(onário), esteve na compa-
nhia do querido Gabriel Mansur, 
que foi encontrar com ele em 
Miami e juntos vieram ao RN. Saiu 
apaixonado por Pipa e bombaram 
em coreogra� as nas redes sociais. 
Ambos se jogaram no domingo na 
bombada festa da in� uenciadora 
GKay, no Ceara.

LUÍSA E LUÍZA 
Vai se chamar Luisa, a 

primeira � lha do casal Marcelo e 
Fernandinha Lins, o sexo da baby 
foi conhecido em chá de revelação 
no � nal de semana, levando emo-
ção a mais nova vovó do pedaço, a 
Rainha dos Convites, Denise Lins. 

*  
Já os arquitetos Luíza Lopes 

e Haroldinho Ribeiro serão pais 
de um menino, que vai ganhar o 
nome de Arthur. A vovó Gracita 
Lopes não cansa de contar a 
novidade aos amigos. Felicidades 
aos casais.

CONFRA 
O espaco gastronômico de 

Renata Motta, no Tirol, foram 
palco de uma confraternização 
natalina diferente. Desta vez nada 
de grupos que locaram o lugar. 
Foi mesmo os parentes Motta 
que reuniram gerações para os 
festejos de � nal de ano, tudo 
organizado pelas manas Andrea e 
Renata e com direito a bênçãos de 
Padre Motta, da São Pedro. Karla 
e a Mammy Marisa eram das mais 
animadas. Família querida.

Happy    Birthday
Eliade Pimentel, Patrick Alves, Anna Claudia Costa, Augusto Viveiros, Felipe Catalão Maia, Isa-bela de Paula, Genebaldo Barros, Nazareno Júnior Aguiar, Fernanda Montenegro Ramalho e 

Cristiana Dantas

BOAS & CURTAS#DESTAQUE
 O Bloquissimo no Carnaval 2022 con� rma mais uma 

atração: Pablo Vittar. O festival da diversidade ocorre nos dias 
11/12 de fevereiro no entorno da Arena das Dunas. Tem ainda 
Ludmila, Potyguara Bardo e Mulú.
 O odontólogo Cloaldo Mendonça festejou no último � nal de 

semana o aniversário e também a formatura da sobrinha, Marina 
Miranda, em Medicina, pela UFRN. Segunda geração da família na 
área da saúde. 
 Representatividade importa. Esse foi o entendimento da 

Câmara ao aprovar lei da vereadora Divaneide Basílio, que 
estabelece cota de 5% de Pessoas com De� ciência nas peças 
publicitárias do município.
 Por falar na vereadora, o martelo já foi batido. Divaneide Basílio 

se lança como pré-candidata à Assembleia Legislativa. A presidenta do 
PT-Natal foi a mulher e  parlamentar mais votada para a Câmara. 

CLÁUDIO PORPINO é envolvido 
com festas desde sempre! Já em 84 
promovia festas de réveillon reu-
nindo a galera descolada de Natal. A 
animação e capacidade de transitar 
nos grupos fez com que fosse cha-
mado por dois amigos, Paulo Freire 
e Ricardo Bezerra, para colocar um 
bloco, naquela que se transformaria 
na maior festa de Natal, o Carnatal. 
Nasceu o inesquecível Caju com Sal 
cuja musa, a cantora Márcia Freire, 
o furacão baiano, retorna este ano 
à micareta para o #TBTDOCAJU, na 
quinta de folia. O @claudiohporpino 
conta os menutos para, o que aposta, 
será um grande reencontro de toda 
uma geração. Eu aposto que sim!

Seja e esteja todo em cada 
coisa da sua vida.“

“

DIVULGAÇÃO WANDERLEY ADAMS

DIVULGAÇÃO

Edineuba  Barbosa entre Álvaro e Adjuto Dias

En� m casados no religioso, 
Flavia Melo e Eduardo Furtado

Sarados e belos em Pipa, 
Gabriel Mansur e Renato Shipper

O Love dos An� triões de sábado, 
Janini Jucá e Marcelo Rochester

B-DAY - FELIPE MAIA

D
IVU
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Vários astros se encontram na Casa 10, o que 
desperta seu lado mais ambicioso. O desejo de 
ter sucesso e reconhecimento dará ânimo extra 
para você correr atrás dos seus objetivos e das 
mudanças que deseja.

Quem trabalha em casa, com parentes ou num negócio 
de família pode ter um dia muito lucrativo ou tomar 
decisões que podem render uma boa grana para a 
família. Você também terá ótimas ideias no emprego e 
muita habilidade para vendas e negociações em geral.

O desejo de progredir na vida, alcançar o sucesso 
e se destacar na profi ssão será um incentivo e 
tanto para você se dedicar mais à carreira. Que 
tal mergulhar nos estudos e abrir novas portas no 
mercado de trabalho? Corra atrás!

O céu avisa que você pode começar o dia tendo 
uma conversa séria com alguém. Então, procure 
manter a calma e escolher palavras gentis para 
defender suas ideias — evite brigas. Também 
tenha cuidado com os gastos.

Mudanças e imprevistos podem agitar o seu dia no 
emprego, mas você vai encarar tudo com muita garra e 
determinação. Só precisa ter um pouco mais de jogo de 
cintura para não se indispor com os colegas — mostre 
iniciativa, mas controle as suas reações para não brigar.

Questões relacionadas a dinheiro devem agitar 
a sua manhã nesta terça. Pode pintar uma grana 
inesperada, capaz de ajudá-la a quitar uma dívida 
e sair do sufoco. Só não vá gastar com besteiras: 
resista às tentações.

Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe para 
cumprir as metas em comum será uma ótima opção 
para você nesta terça. Motive os colegas com seu 
entusiasmo e sua criatividade, mas meça as palavras 
para evitar qualquer confl ito desnecessário.

Você vai acordar decidida e cheia de determinação para 
conquistar seus objetivos, por isso, mire em seus ideais. A 
Lua na Casa 2 fará você se preocupar mais com dinheiro 
e com a sua segurança material, dando um bom estímulo 
para se dedicar ao trabalho e batalhar por um futuro.

Você vai encarar o trabalho com muita disciplina 
e dedicação. Fique atenta, pois podem surgir boas 
oportunidades profi ssionais nesta época. Você também 
pode iniciar um negócio em casa ou com parentes, com 
o sinal verde da Lua para fi rmar uma sociedade.

O céu mantém o conselho de que você deve 
batalhar pelos seus desejos sem comentar seus 
planos. Se tiver que buscar ajuda, que seja de 
pessoas poderosas e que realmente tenham 
infl uência para apoiar você.

A Lua na Casa 6 garante mais disposição para 
encarar seu trabalho e suas responsabilidades. 
Outros astros acentuam a sua criatividade e você 
deve explorar esse dom para dar ideias e resolver 
eventuais problemas no emprego.

Procure fugir da agitação e prefi ra trabalhar sozinha 
para se concentrar melhor nas tarefas. Se pintar 
uma oportunidade de iniciar um curso, não pense 
duas vezes para aceitar, pois isso deve dar um 
importante impulso para seu progresso e futuro.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
Luciana Gimenez encerra na 

próxima semana as gravações dos seus 
programas na Rede TV!. Depois, férias.
A Band já tem de� nido o lançamento 
de um novo jornal, na hora do almoço, 

no começo do ano que vem...... E a 
principio a ideia é não excluir nenhum 
dos atuais produtos...... Mas alguns 

terão alterados seus horários de 
exibição e suas durações.Amauri 
Oliveira está no elenco da segunda 

edição de “Juntos a Magia Acontece”, 
especial natalino que a Globo leva 

ao ar em 19 de dezembro.Em 2022, 
Lucélia Santos vai completar 50 anos 

de carreira, com a direção de uma 
peça teatral sobre Chico Mendes...... 

E novidades no streaming, com 
uma série dirigida por Daniel Filho 
e a inclusão da novela portuguesa  
“Na Corda Bamba” no catálogo da 
Globoplay.A LiveSports, do João 

Palomino, irá apresentar programas 
especiais dos treinos e última etapa 
da Stock Car no Youtube, sábado e 

domingo.

Deadline
Dia 13, segunda-feira da sema-

na que vem, é o prazo limite para 
entrega das propostas da Premiere 
League.

Intenso nervosismo na parada. 
Movimentação nos bastidores da 
TV paga é das mais intensas.

A força da aberta
O que existe em comum nas 

plataformas de streaming, como 
HBO Max, Net� ix, Star Plus e Ama-
zon Prime Vídeo, nesta reta � nal de 
temporada?

Todas anunciam potencialmen-
te as novidades de seus catálogos na 
programação das TVs abertas.

Digital e estática
Aliás, a publicidade dessas pla-

taformas também já chegou aos 
pontos de ônibus, em painéis, assen-
tos e demais estruturas do abrigo.

Formatos que permitem a in-

serção de peças estáticas, digitais e 
interativas.

Bastidores
No último sábado, na Record, 

em São Paulo, aconteceu a gravação 
do especial “Família Record”, mobi-
lizando parte do elenco da casa.

Programa vai ao ar dia 22, às 
22h45, com reapresentação no dia 
24, às 20h45.

Agenda
Apresentado por Luísa Sonza e 

Pabllo Vittar, o reality “Queen Stars 
Brasil” tem previsão de estreia para 
março de 2022 no HBO Max.

É uma disputa entre drag-que-
ens.

Negócios e oportunidades
Está praticamente fechado o 

aluguel do Estúdio G, da Rede TV!, 
para a Endemol e disponibilização a 
partir de fevereiro.

Em seus interiores, o negócio já 
é dado como certo, restando apenas 
o contrato.

Por outro lado
Tudo caminha também para 

que o Estúdio H, o da Peanuts, digi-
tal, � que com a Net� ix, assim como 
o do “Mega Senha” já foi destinado 
para a realização de eventos. Agen-
da bem disputada.

Resta saber quando a Rede TV! 
vai pensar em fazer televisão.

Cadeira vazia
Até agora ninguém foi de-

signado para ocupar o lugar da 
Gabriela Delman, na editoria do 
jornal da Monalisa Perrone na 
CNN Brasil.

Competente, dizem que uma 
das razões da sua dispensa foi por-
que “gritava demais”. Melhor, então, 
pegar alguém que trabalha por si-
nais.

Futebol no estúdio 
é um erro grave da 
Jovem Pan neste 
seu início

A transmissão de jogos de 
futebol em vídeo pelas emissoras 
de rádio, com imagem parada no 
estúdio, foi um assunto recente-
mente abordado por aqui.

E não havia a menor intenção 
de voltar a ele, a não ser se um fa-
to novo viesse a acontecer. E não 
é que aconteceu.

O que até aqui foi uma prática 
limitada para os sites ou outros 
endereços das mídias sociais, a 

Jovem Pan resolveu 
mostrar no na TV, mui-
to provavelmente por 
de� ciências que ainda 
existem na sua produ-
ção. Nada melhor para 
colocar no ar.

Mas a opção, sem 
dúvida, não podia ser 
pior.

O jogo escolhido foi 
Corinthians e Grêmio, 
que a TV Globo trans-
mitiu ao vivo, com bola 
rolando, narração, comentários e 
reportagens apropriadas para uma 
televisão.

O que levaria um ouvinte/teles-
pectador, interessado em ver o jogo, 
optar por algo diferente, tão pobre 

e desprovido de qualquer atrativo?
Se o problema da Pan ainda 

é brigar por melhor audiência, a 
insistência nisso será um dos cami-
nhos mais curtos para continuar no 
traço.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

 JOVEM PAN TV COM NILSON CÉSAR E VAMPETA

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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SAIARCANO
TTPIRADO

SAARAÃON
DARNOLD
OFCESEM
DILEMAGA

SENILCEAR
CAMADAR
HAOLHAR

CORRETONE
QUBARATA

GUINADAITO
MEMAAREAR

Tomba; 
vai ao
chão

Mancha
de tinta
no papel

Lua, em
inglês

Aquele
que en-
doidou 
(bras.)

Sem eira
(?) beira: 
na miséria

(?)-line:
conectado
à internet

Vitamina
que 

combate o 
raquitismo

Grande
extensão
de água
salgada

Situação
de duas
saídas
difíceis

Próprio 
da velhice

Gaby 
Amarantos,

cantora

Mão de
tinta co-

locada na
parede

Consoan-
te muda
da língua 
portuguesa

Principal
peça da
usina

nuclear

Mudança
súbita de

rumo

Sufixo de
"peque-

nito"

Maior
deserto

do mundo

Possuir 
seme-

lhanças

Afasta-se 

Inseto
comum no

esgoto
Em + a

Cada car-
ta do tarô
Parte da

prestação

Reconhe-
cida por
um favor

Psiu!

Benefício 
trabalhista

Cama
portátil

Pontia-
guda

Gastar;
corroer 

(?)
Schwar-
zenegger,

ator

Classe
(?): elite
Nocivo; 

prejudicial

Contem-
plar 

Interjeição
de alegria

Despro-
vido

Inflamar 
(discussão)

Prendada

Comer a
refeição
da noite 

Finaliza
a oração 

Polir
(panelas)

Equivale a
mil quilos
(símbolo)

Resultado de grande
trauma
físico ou
psíquico

Oitava
letra

Sem erros
(o texto)

Não é?
(pop.)

1 2 3

4 5 6 5 7 8 9 7 10 7

11 12 13 12 6 8

12

14 9

4 4 P 13 6 12 15 9

11 12 12 6 12
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9 14

15 12 6 14 9 16 15

9 3 8 5 11 5 7

15 13 16 5 7 12 1 12

11 5 14 13 16 8 5 12 6

8 12 7 12 15 12 6

17 12 9 16 17 12 6

8 9 6 6 5 4 9 14 5

Q
10 2 12 6 12 4 12

1 10 13 14 12 15 12 13

4

9
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LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 
 MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que requer do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças: 
- Licença de Operação – LO do Poço 7-CLB-1-RN; 
- Licença de Operação – LO do Poço 7-CLD-2-RN; 
- Licença de Operação – LO do Poço 7-CLD-7-RN (7-CLD-PW-4-RN); 
- Licença de Operação – LO do Poço 7-CLD-8-RN (7-CLD-PW-6-RN); 
- Licença de Operação – LO do Poço 7-CLD-17 (7-PW-14-RN); 
- Licença de Operação – LO do Sistema de Injeção de Água Produzida do poço 7-CLD-3-RN (7-CLD-PE-2-RN); 
- Licença de Operação – LO da Linha de Surgência do Poço 7-CLD-12-RN (7-PE-3-RN); 
- Licença de Operação – LO da Linha de Surgência do Poço 7-CLD-13-RN (7-PW-3-RN); 
- Licença de Operação – LO da Linha de Surgência do Poço 7-CLD-14-RN (7-PW-10-RN); 
- Licença de Operação – LO da Linha de Surgência do Poço 7-CLD-15-RN (7-PW-12-RN); 
- Licença de Operação – LO da Linha de Surgência do Poço 7-CLD-16-RN (7-PE-4-RN) e 
- Licença de Operação – LO da Linha de Surgência do Poço 7-CLD-17-RN (7-PW-14-RN).  
Localizados no Campo COLIBRI e CARDEAL, municípios de Gov. Dix-sept Rosado e Mossoró/RN. 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Diretor 

 PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

 MEGA MAIS ATACAREJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ: 35.773.781/0001-31, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Simplificada para um empreendimento do tipo Atacarejo, localizado á Rua Francisco Rodrigues, 282, Centro, Alto do 
Rodrigues/RN, CEP: 59.507-000.  
 

EIDER ASSIS DE MEDEIROS - SÓCIO 

 

 

 

 
 

Avenida Nascimento de Castro, 2127 – Lagoa Nova 
Natal – RN – CEP 59056-450 - Tel: (84) 232-2110/ 232-2111 – Fax: (84) – 232-1970 

Inscrição no CNPJ  (MF) 08.242.166/0001-26 
Website: www.idema.rn.gov.br   E-mail: idema@rn.gov.br 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
POSTO LEVE CARGA COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 42.496.401/0001-24: Torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA: Licença Prévia - 
LP para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 60m3, com 
Validade: 18/10/2023, localizado na Rod. BR 405, Km09, 220, Dix Sept Rosado, Mossoró/RN; E torna público que 
está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
o pedido de Licença de Instalação – LI, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total 
de armazenamento de 60m3, localizado na Rod. BR 405, Km09, 220, Dix Sept Rosado, Mossoró/RN. 

 
SONELLY FABIA FILGUEIRA DE SOUSA -  

SOCIO-ADMINISTRADOR   

 
 

 
 

Avenida Nascimento de Castro, 2127 – Lagoa Nova 
Natal – RN – CEP 59056-450 - Tel: (84) 232-2110/ 232-2111 – Fax: (84) – 232-1970 

Inscrição no CNPJ  (MF) 08.242.166/0001-26 
Website: www.idema.rn.gov.br   E-mail: idema@rn.gov.br 

 
CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 04.500.540/0001-95, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença de Operação-LO, com validade: 30/06/2026, para Transporte de resíduos não perigosos (resíduos de 
construção civil, poda de árvore e resíduos sólidos urbanos), com capacidade total de transporte de 64,07t, 
localizado na Rua Almir Barreto, 630, centro, Lagoa de Velhos/RN. 

 
JOSE EDILSON FERREIRA DE SOUZA 

PROPRIETÁRIO  
 

 
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada para 03 (três) acessos de códigos A3-RMO: MV-1-RMO à 7-RMO-0007-

RN, A4-RMO: MV-2-RMO à 7-RMO-0001-RN e A8-RMO: MV-4-RMO à EC RMO-A, localizado no Campo de 
Produção de Rio Mossoró (RMO), município de Governador Dix-sept. Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-BE-0018-RN, 
localizado no Campo de Produção de Boa Esperança, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso de código A10: MV-7-LPX ao 1-LPX-0001D-RN, 
localizado no Campo de Produção de Leste de Poço Xavier, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 4-JAN-0004-DRN, 
localizado no Campo de Produção de Leste de Jaçanã, município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-LPX-
0016-RN, localizado no Campo de Produção de Leste poço Xavier, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 03 (três) poços petrolíferos de códigos 7-JD-0003-RN, 7-JD-0009-
RN, 7-JD-0010-RN, localizado no Campo de Produção de Janduí, município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-BE-0022-RN, 
localizado no Campo de Produção de Boa Esperança, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-LPX-0021D-RN-B, localizado 
no Campo de Produção de Leste Poço Xavier, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-FMQ-0049-RN-A, localizado 
no Campo de Produção de Fazenda Malaquias, município de Governador Dix-Sept. Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 02 (dois) acessos de códigos A5: MV-2-JZ ao 7-JZ-0005-RN, A6: 
MV-1-JZ ao 7-JZ-0007-RN, localizado no Campo de Produção de Juazeiro, município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 3-ABV-0003-RN, 
localizado no Campo de Produção de Alto da Boa Vista, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro  
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A Prefeitura de Mossoró parti-
cipou, na manhã do sábado 
4, dos sorteios da premiação 

da campanha “Aquece Mossoró” 
2021. O evento foi realizado na Pra-
ça Rodolfo Fernandes, mais conhe-
cida como Praça do Pax, no centro 
da cidade. A iniciativa é da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Mossoró 
(CDL) em parceria com o Sindicato 
do Comércio Varejista (SINDIVA-
REJO) e Sindicato da Indústria da 
Construção Civil (SINDUSCON)

A campanha visa gerar receita 
e � uxo de clientes para estabeleci-
mentos participantes, bem como 
variedades de ofertas e descontos 
aos consumidores de Mossoró 
e região. A 4ª edição do “Aquece 
Mossoró” foi realizada entre 30 de 
outubro e 27 de novembro de 2021 
e contou com apoio do município. 
“O comércio está totalmente ligado 
à história de desenvolvimento de 
Mossoró. É um momento em que as 
instituições como CDL, Sindivarejo, 
Sinduscon e demais entidades se 
juntam para fomentar a economia 
com esse grande evento. Estamos 
num momento de retomada e já 
com sucesso total na maior edição 
do ‘Aquece Mossoró’. Foram mais 
de três milhões de cupons com prê-
mios sendo entregues à população 
que vai ter a oportunidade de passar 
o Natal e Ano Novo já com os prê-
mios aqui sorteados. É a Prefeitura 
de Mossoró, a partir da arrecadação 
neste período, podendo investir em 
mais serviços para o nosso povo. 

Campanha “Aquece Mossoró” 
fomenta desenvolvimento 
econômico do município
INICIATIVA | Se reveste de 
importância quanto ao 
fomento da economia local 
em vários aspectos.

Nós parabenizamos todos os co-
merciantes, empresários, gerando 
emprego e renda na nossa cidade e 
ainda a todos que estão trabalhan-
do no comércio e têm o nosso re-
conhecimento”, destacou o prefeito 
Allyson Bezerra que participou dos 
sorteios dos prêmios.

 “Aquece Mossoró” registrou a 
maior premiação da sua história 
neste ano. “Antes do lançamento 
tínhamos a certeza do sucesso da 
campanha neste ano pela quan-
tidade de investidores, patrocina-
dores, cupons distribuídos. No ano 
passado, não realizamos o evento 
em virtude da pandemia, mas neste 
ano estamos entregando a maior 
premiação de todos os tempos, 
mostrando que as entidades estão 
unidas. Foi uma campanha muito 

ousada, grande, sorteando vários 
prêmios e nós nos sentimos muito 
satisfeitos e honrados porque todos 
os segmentos da economia aderi-
ram neste ano, desde o pequeno 
comércio, universidades, salões 
de beleza, entre outros estabele-
cimentos”, enalteceu Stênio Max, 
presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Mossoró.

“A campanha foi um sucesso 
com mais de três milhões de cupons 
aqui depositados pelos consumi-
dores. Superamos todas as expec-
tativas e isso foi muito importante, 
pois estamos dando um retorno 
muito grande aos entes públicos. 
Uma campanha que antecedeu 
ao ciclo natalino. Temos a certeza 
que o sucesso da campanha veio 
através da união entre entidades 
públicas e privadas para que todos 
saiam ganhando, principalmente, 
o consumidor”, pontou Michelson 
Frota, presidente do Sindivarejo de 
Mossoró.

A iniciativa se reveste de impor-
tância quanto ao fomento da econo-
mia local em vários aspectos. “Essa 
é uma campanha muito importante 
no momento em que mostra a força 
do comércio local, trazendo � uxo 
para os estabelecimentos, as lojas 
participantes e ainda oferece aos 
cidadãos produtos e serviços com 
descontos e ainda possibilidade 
maior de consumo movimentan-
do a nossa economia”, evidenciou 
Meire Duarte, gerente executiva de 
Indústria e Comércio do município.

Em breve, a organização divul-
gará o balanço geral com todos os 
números da campanha, inclusive, 
com os índices econômicos.

Prêmios sorteados no sábado: 
- 1 carro zero-quilômetro, duas mo-
tocicletas e dez smart TVs.

Nós parabenizamos 
todos os comerciantes, 
empresários, gerando 
emprego e renda 
na nossa cidade e 
ainda a todos que 
estão trabalhando no 
comércio e têm o nosso 
reconhecimento”

“
ALLYSON BEZERRA
PREFEITO DE MOSSORÓ

WILSON MORENO/SECOM PMM

Prefeito Allyson Bezerra: “Foram mais de três milhões de cupons com prêmios sendo entregues à população”

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Simplificada Nº 2021-162756/TEC/LS-0174, com prazo de validade até 02/12/2023 em favor de 01 (um) 

acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensão, respectivamente: 7-SDM-0008-RN: 9.400.311,00 mN; 716.576,00 mE. INÍCIO: 
9.400.227,96 mN; 716.785,21 mE; TÉRMINO: 9.400.276,98 mN; 716.604,27 mE, com 193,85 metros Polo RFQ, 
Campo de Produção Sabiá da Mata (SDM), Município de Assú/RN. 

 Licença Simplificada Nº 2021-162900/TEC/LS-0178, com prazo de validade até 02/12/2023 em favor de 01 (um) 
acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensão, respectivamente: 8-SDM-0011-RN: 9.399.654,03 mN; 715.147,07 mE. INÍCIO: 
9.399.660,00 mN; 714.927,51 mE; TÉRMINO: 9.399.657,58 mN ; 715.111,41 mE, com 167,05 metros, Polo RFQ, 
Campo de Produção Sabiá da Mata (SDM), Município de Assú/RN. 

 Licença Previa de Perfuração Nº 2021-163007/TEC/LPpe-0027, com prazo de validade até 02/12/2023 em favor 
de perfuração  de 01 (um) poço petrolífero de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum 
SIRGAS 2000: 7-SDM-0008-RN: 9.400.311,00 mN; 716.576,00 mE, com produção a ser escoada para a Estação 
Coletora Satélite (ECS) Pereiro (9.399.271,95 mN; 715.065,05 mE). Polo RFQ, Campo de Produção Sabiá da 
Mata (SDM), Município de Assú/RN. 

 Licença Previa de Perfuração Nº 2021-163008/TEC/LPpe-0028, com prazo de validade até 02/12/2023 em favor 
de perfuração de 01 (um) poço petrolífero de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum 
SIRGAS 2000: 8-SDM-0011-RN: 9.399.654,03 mN; 715.147,07 mE, com produção a ser escoada para a Estação 
Coletora Satélite (ECS) Pereiro (9.399.271,95 mN; 715.065,05 mE). Polo RFQ, Campo de Produção Sabiá da 
Mata (SDM), Município de Assú/RN. 

 Licença Previa Nº 2021-163556/TEC/LP-0095, com prazo de validade até 02/12/2023 em favor de 01 (uma) linha 
de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000, e extensão: 7-SDM-0008-RN: 9.400.311,00 mN; 716.576,00 mE, com 3.056,40 metros, e produção a ser 
escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Pereiro (9.399.271,95 mN; 715.065,05 mE), Polo RFQ, Campo 
de Produção Sabiá da Mata (SDM), Município de Assú/RN. 

 Licença Previa Nº 2021-163563/TEC/LP-0098, com prazo de validade até 02/12/2023 em favor da Viabilidade 
ambiental para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM 
(Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 8-SDM-0011-RN: 9.399.654,03 mN; 715.147,07 mE, com 391,29 
metros, e produção a ser escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Pereiro ((9.399.271,95 mN; 715.065,05 
mE) Polo RFQ, Campo de Produção Sabiá da Mata (SDM), Município de Assú/RN. 

                                                          WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro  
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A cientista e empreendedora 
baiana Anna Luísa Beserra 
está entre os 10 criadores de 

conteúdo selecionados neste ano 
como LinkedIn Top Voices de Sus-
tentabilidade, o que a torna uma das 
principais atuantes sobre o tema na 
rede social de negócios mais utiliza-
da no mundo. A iniciativa visa dar 
destaque a in� uenciadores digitais 
no LinkedIn.  Além disso, os criado-
res de conteúdo selecionados terão 
suporte para capacitar sua comuni-
dade pro� ssional, disseminar infor-
mações e alcançar seu público-alvo 
com mais e� cácia.

Anna Luísa Beserra, que é gradu-
ada em Biotecnologia pela Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA), revo-
luciona a história da Sustentabilidade 
no Semiárido desde os seus 15 anos de 
idade, quando criou uma tecnologia 
inovadora para tratar á gua de zonas 

rurais usando luz do sol:  o Aqualuz. A 
tecnologia é conhecida como a ú nica 
no mundo usada para tratar á gua de 
cisterna usando a luz solar. 

Com apenas 17 anos, a pesquisa-
dora fundou a startup Safe Drinking 
Water For All (SDW) para desen-
volver tecnologias que tornassem 
o acesso à  á gua e saneamento um 
direito universal. Aos 18 anos foi a 
brasileira mais jovem formada em 
Lideranç as de Novos Empreendi-
mentos pelo Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts (MIT).

Atualmente é a única brasileira 
premiada pelos Jovens Campeõ es da 
Terra, principal premiação da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) 
para jovens. Hoje, aos 24 anos, está 
entre os “20 jovens inspiradores nos 
seus 20” pela McKinsey & Company 
(2019), além de ser a primeira bra-
sileira � nalista do prêmio mundial 
Green Tech Award.

“Foi um caminho muito desa-
� ador, principalmente por eu não 
ter nenhuma experiência na área e 
também não ter um networking de 
suporte inicial. Foram longos anos 
me desenvolvendo pro� ssionalmen-

te como empreendedora, em para-
lelo como cientista para a melhoria 
do Aqualuz, e validação de modelos 
de negócio”, detalha a cientista sobre 
o início de sua trajetória pro� ssional.

Agora, selecionada como Linke-
dIn Top Voices de Sustentabilidade, 
ela ressalta o quão signi� cativo é este 
reconhecimento: “É muito grati� can-
te, ainda mais pela oportunidade de 
ter essa visibilidade na rede social 
mais importante para o crescimento 
de mercado da Safe Drinking Water 
For All (SDW). Essa iniciativa pos-
sibilita uma maior credibilidade e 
respaldo nos conteúdos que criamos. 
Garante também uma maior atração 
do público-alvo dos conteúdos que 
os criadores representam”.

Anna Luísa destaca que, desde 
que passou a utilizar seu per� l no 
LinkedIn com mais foco, vem tentan-
do trazer sua visão sobre a sustenta-
bilidade e expor o que tem feito como 
empreendedora social na SDW. Sua 
expectativa nessa nova empreitada 
é contribuir cada vez mais no âmbito 
da sustentabilidade e promover a di-
fusão de conteúdo e conhecimentos 
relevantes para  transformá-los em 

ações positivas.
De acordo com reportagem de 

Alice Sales, colaboradora da Agência 
Eco Nordeste, a tecnologia premiada 
de Anna Luísa, o Aqualuz, funciona 
como uma caixa de inox cuja tampa 
é uma placa de vidro. Dentro existe 
um � ltro que, no projeto original, era 
feito da � bra da planta sisal. É por 
meio desse � ltro que os resíduos só-
lidos são separados da água.

O dispositivo � ca acoplado na 

bomba da cisterna.  água sai do reser-
vatório e vai por meio de uma man-
gueira de encanamento para dentro 
do Aqualuz. Lá, a água � ca exposta 
ao sol até ser puri� cada, quando um 
adesivo colado na tampa muda de 
cor para indicar que a água está pró-
pria para o consumo. A tecnologia 
premiada pela ONU dura cerca de 20 
anos apenas com limpeza de água e 
sabão, sem precisar de manutenção 
externa ou energia elétrica.

Jovem cientista nordestina é destacada como 
influenciadora em sustentabilidade pelo LinkedIn
DESTAQUE | Atualmente é a 
única brasileira premiada 
pelos Jovens Campeõ es 
da Terra, premiação ONU

REPRODUÇÃO

Anna Luísa Beserra é graduada em Biotecnologia pela UFBA
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A cidade de Baía Formosa, no 
litoral Sul potiguar, virou 
um grande cinema a céu 

aberto no último � m de semana. A 
12ª edição do Festival Internacional 
de Cinema de Baía Formosa (FINC) 
aconteceu na sexta-feira 3 e sábado 
4, ocupando a praça Carlota Elisa 
com a missão de levar, de forma 
gratuita, � lmes locais, nacionais e 
internacionais para os moradores 
e visitantes do evento. A programa-
ção contou com cerca de 40 curtas, 
distribuídos em três categorias. 
Mais de 2 mil pessoas passaram pe-
lo evento nos dois dias. 

O festival começou com a exi-
bição de “Baía Formosa – o berço 
do surf ”, que contou um pouco da 
história desse esporte que já virou 
símbolo do município. Não é para 
menos: Italo Ferreira, � lho da terra, 
foi primeiro lugar nas Olimpíadas 
de Tóquio e encheu os corações dos 
conterrâneos de orgulho.

Logo em seguida, foi exibido o 
� lme “A curiosa história de Italo Fer-
reira”, atleta pintado especialmente 
como um grande personagem da 
cidade. Na produção, o pai e a mãe 
do sur� sta contam como foi a infân-
cia do campeão olímpico e como foi 
trilhado o caminho ao sucesso.

Crianças, com olhares e ouvidos 
atentos, observaram e escutaram 
os relatos sinceros do novo ídolo 
potiguar como forma de fortalecer 
os próprios sonhos. Não é à toa que 
a edição deste ano do festival, a 12ª, 
foi intitulada “Na onda do ouro”. 
Edimilson Artur, de 14 anos, acredi-
ta que seguirá os mesmos passos de 
Italo. “Estudo e surfo todos os dias, 
é tudo que eu faço”, contou, com o 
rosto corado de tanto sol.

Foram exibidos curtas de 1 mi-
nuto, gravados por participantes lo-
cais e, na maioria, com celulares. As 
produções giraram em torno da te-
mática sol, mar e surfe, enaltecendo 
as belezas naturais de Baía Formo-
sa. As narrativas também aborda-
ram o dia a dia, a rotina e a vivência 
dos moradores de uma cidade que é 
vista como um pedaço do paraíso. 
Até mesmo relatos pandêmicos fo-
ram registrados nas produções.

Premiação
Sob a temática “Na onda do 

ouro”, dez � nalistas disputaram o 
maior prêmio do FINC: uma viagem 
com tudo pago para Cracóvia, na 
Polônia, para participar de uma pro-
gramação voltada ao cinema e turis-
mo. Na cidade europeia, o ganhador 
e os outros nove � nalistas terão os 

trabalhos exibidos no Festival de Ci-
nema O�  Camera, durante a mostra 
especial de cinema brasileiro.

Os participantes da categoria 
principal gravaram curtas de 1 mi-
nuto e exploraram a vivência da 
terra que é considerada o berço do 
surfe. A competição foi acirrada e 
o vídeo escolhido para primeiro lu-
gar foi “O berço dos campeões”, de 
� iago Canuto e Matheus Lustosa. 
O � lme traz um olhar otimista so-
bre os sur� stas da cidade. Com a 
vitória, a dupla ganhou um troféu 
e uma viagem para a Polônia, para 
participar do O�  Camera no mês de 
abril de 2022.

“Que sensação incrível! Estou 
muito feliz, são muitos � lmes de 
qualidade. O nosso fala de esperan-
ça e sonhos, porque acreditamos 
muito nos jovens de Baía Formosa”, 
disse o vencedor � iago Canuto. Em 
segundo lugar, � cou o curta “Levi” – 
produzido pela equipe do projeto 
Swell Surf, que leva esporte e práti-
cas ecológicas para as crianças da 
cidade. Em terceiro, o curta “O Valor 
do Esforço”, de Gabriel Victor, da ci-
dade de Parelhas.

Na categoria “Mostra Potiguar”, 
foram inscritos curtas produzidos 
com até 15 minutos, de temática 
livre. O vencedor foi o curta “Mar de 
Narciso”, de Hélio Pereira, que rela-
ta a rotina de um garoto que surfa 
desde os 2 anos de idade. Já na cate-
goria “Pérolas do RN”, as produções 
enalteceram as belezas naturais 
do estado. O premiado foi o curta 
“Brincantes”, de Mariana Prestes.

A noite também contou com 
mais homenagens a Italo Ferreira, 
� lho de Baía Formosa e primeiro 
campeão olímpico de surfe. O pai 
do atleta, Luiz Ferreira, marcou 
presença no evento e foi bastante 
aplaudido pelos conterrâneos. A 
governadora do Estado, Fátima 
Bezerra (PT), prestigiou o festival e 
con� rmou que a escultura em ho-
menagem a Italo será inaugurada 
no dia 15 de janeiro. A gestora esta-
dual também destacou a importân-
cia do FINC.

“Vocês não sabem a alegria que 
eu tenho de ver a participação da 

população. Parabenizo os organi-
zadores pela qualidade do trabalho 
que é desenvolvido. Esse é um fes-
tival muito importante, justamente 
pelo caráter de formação pedagógi-
ca que ele traz, formação de público, 
de plateia, além do incentivo ao 
audiovisual através das premiações 
que são muito importantes e o 
quanto atividades como essas agre-
gam para fortalecer o turismo. O 
turismo, inegavelmente, é uma das 
principais atividades que trazem 
emprego e distribuição de renda 
para o nosso povo”, disse. “Um país 
que não cuida da cultura não vai ter 
presente nem futuro”, pontuou Fáti-
ma Bezerra. 

Os jovens voluntários que par-
ticiparam do festival, a maioria alu-
nos de escolas estaduais, também 
foram homenageados. Eles atuaram 
na organização e orientação do 
público durante as duas noites de 
evento, sob a coordenação do jorna-
lista Lamonier Araújo – a iniciativa 
já existe há cinco anos e contou com 
50 jovens nesta edição.

Para Maria Kordecka, organiza-
dora do festival, a interação entre 
crianças e adultos foi essencial para 
criar um clima mágico e familiar 
durante o FINC. “Eu � quei surpresa 
com a quantidade de pessoas que 
vieram de Baía Formosa, os mora-
dores. O evento na sexta-feira foi 
mais focado nas pessoas da cidade, 
na cultura local e sábado foi um dia 
para o público geral. Então, � quei 
muito feliz com a participação dos 
moradores, acho que o tema surfe 
também contribuiu muito, o fato 
de termos uma cooperação com 
várias organizações e associações 
de inclusão social, de promoção de 
esportes, de vida saudável... é muito 
importante. Nós também temos 
o projeto que cuida de animais 
marinhos, também é sempre uma 
temática que atrai muitas pessoas”, 
a� rmou.

Em 2021, o FINC voltou a ser 
realizado de forma presencial após 
uma versão virtual em 2020. Os 
protocolos de segurança foram ob-
servados para evitar a proliferação 
da covid-19

De Baía Formosa para a Polônia
AUDIOVISUAL | Festival 
Internacional de Cinema 
de Baía Formosa (FINC) 
aconteceu nesta sexta 3 e 
sábado 4 na cidade do litoral 
Sul potiguar

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Festival começou com a exibição de “Baía Formosa – o berço do surf”

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL
A EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR II S.A., CNPJ: 33.268.312/0001-30, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Autorização 
Especial, com prazo de validade até 30/11/2022, em favor do empreendimento Canteiro de Obras SE Agreste 
Potiguar, localizado na Zona Rural, Jandaíra/RN.

João Eduardo Greco Pinheiro - Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR II S.A., CNPJ: 33.268.312/0001-30, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de 
Instalação, com prazo de validade até 30/11/2025, em favor do empreendimento Subestação Jandaíra, 
localizado na Rodovia BR 406, Km 120, Margem Esquerda, Zona Rural, Jandaíra/RN.

João Eduardo Greco Pinheiro - Diretor

Pedido de Licença Prévia 
 

Assú Sol Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 35.591.186/0001-85, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LP para a Subestação de Energia 
Elétrica – SE 34,5/500kV Assú, localizada as margens da BR-304, km-99, município de Assú/RN. 
 

Rodolfo de Sousa Pinto  
 

 
 

 

 

BOUTIQUE HOTEL MARLINS LTDA.  
CNPJ n.º 10.373.230/0001-50 NIRE 24200787179  

 
EXTRATO DO ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 30/11/2021  

 
Os sócios da Boutique Hotel Marlins Ltda. aprovaram, em reunião de sócios: (i) a redução do capital social em 
R$ 2.139.500,00, operada mediante o cancelamento de 4.279 quotas, de valor nominal de R$ 500,00 cada 
uma, nos termos do art. 1082, II, c.c. art. 1084 do Código Civil; (ii) a alteração da Cláusula Quarta (“Do Capital 
Social”) do contrato social, para refletir o acima disposto. A redução do capital social somente será efetiva após 
o decurso do prazo de 90 dias desta publicação e mediante a assinatura e registro de instrumento próprio, nos 
termos do art. 1.084, § 1º, do Código Civil. Tibau do Sul/RN, 01/12/2021. Sócios: Ana Maria Cardoso de 
Almeida (CPF: 013.608.548-27) e; Augusto Cardoso de Almeida Dias da Rocha (CPF: 358.814.188-08). 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 
 
C M DE O SILVA, CNPJ: 09.528.184/0001-31, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE 
OPERAÇÃO - LRO para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, localizada na Rua Venceslau Braz, 901, 
Paredões - CEP: 59.618-140 – Mossoró-RN. 
 

Conceição Maria de Oliveira Silva – Diretora 
 

 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FÓRUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES  

19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  
Rua Doutor Lauro Pinto 315, 7º ANDAR, Lagoa Nova, CEP 59064-972, NATAL/RN, telefone (84) 3673-8500, e-mail: nova19varacivel@tjrn.jus.br 

 
Processo nº: 0851711-50.2019.8.20.5001 
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) 
Exequente: Itapetinga Agro Industrial S.A 
Executados: PORTELA & PORTELA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – ME 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo de 20 (vinte) dias 
A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo nº 0851711-50.2019.8.20.5001, proposta por Itapetinga Agro 
Industrial S.A. contra PORTELA & PORTELA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, sendo 
determinada a CITAÇÃO de PORTELA & PORTELA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, na 
pessoa de seu representante legal, para que: 1) no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 
31.348,20, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em caso de 
pagamento integral, neste prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art.827, §1º do 
CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução, 
podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho 
realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando 
ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No 
prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica 
advertido a executada que em caso de revelia será nomeado curador especial o(a) defensor(a) público(a) com atuação perante 
esta unidade jurisdicional, nos termos do art. 72, II, do CPC. Eu, TAISE TEIXEIRA TAVARES, Chefe de Secretaria, o digitei. 
 

Natal, 11 de novembro de 2021 
 

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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Uma campanha que tem sabor 
de título. O Fortaleza fez his-
tória em 2021 ao ser o primei-

ro nordestino a conquistar vaga na 
Libertadores através da Série A por 
pontos corridos. A equipe cearense é 
a quarta da região a disputar a com-
petição internacional. No entanto, o 
feito ter sido conquistado através de 
um torneio disputado por pontos 
corridos era inédito até essa tempo-
rada.

Antes do Leão, Bahia, Sport e 
Náutico já haviam participado da 
Libertadores. Nenhum, porém, ha-
via conseguido vaga pela Série A por 
pontos corridos.

Em 2008, o Sport foi campeão da 
Copa do Brasil, disputando assim a 
Libertadores em 2009. Avançou da 
fase de grupos como líder da chave 
que tinha Palmeiras, Colo-Colo e 
LDU, mas acabou caindo nas oitavas 
ao perder para o Palmeiras. Antes 
disso, o Leão da Ilha havia também 
participado em 1988.

O Bahia é o nordestino com mais 
participações na competição inter-
nacional. Ao todo, são três. 1960, por 
ter vencido a Taça Brasil de 1959; 
1964, por ter sido vice na Taça Brasil 
de 1963; e 1989, como campeão na-
cional de 1988. O time baiano tem 
ainda a melhor campanha entre 
nordestinos, ao alcançar a fase de 
quartas de � nal por duas vezes (1960 
e 1989).

Por � m, entre nordestinos, há 
ainda o Náutico, que disputou a Liber-
tadores em 1968 após o vice-campeo-
nato da Taça Brasil de 1967. À época, 
caiu na fase de grupos na chave com 
Palmeiras, Deportivo Português e De-
portivo Galícia, ambos da Venezuela.

Após a vitória do Bahia sobre o 
Fluminense por 2 a 0 no domingo 5, o 
Fortaleza garantiu a sua vaga na fase 
de grupos da Libertadores. Agora, o 
Leão briga com o Corinthians pela 
quarta colocação no brasileiro, que 
em premiações, pode render cerca de 
28 milhões. 

O empresário, ex-jogador e ído-
lo do América, Souza, tomou 
posse como presidente do 

América na segunda 6, às 19h, quan-
do o clube recebeu a sua torcida na 
Sede Social para o primeiro contato 
com o novo Conselho Diretor que 
apresentou um repaginado plano de 
Sócio Torcedor. O ex-jogador já ha-
via sido empossado pelo Conselho 
Deliberativo como presidente do 
América na quinta 2, para o biênio 

2022/2023. O novo mandatário, que 
já de� niu a sua diretoria executiva, 
terá como vice o contabilistaVitor 
Nazareno.

“A nossa equipe diretiva segue 
trabalhando os mínimos detalhes 
para reerguer esse clube que é o 
maior motivo de estarmos aqui e o 
apoio da torcida é importantíssimo 
nesse momento de transição. Não 
será uma luta fácil, mas se nos jun-
tarmos, será possível”, disse Souza.

No evento, os Departamentos 
Comercial e de Marketing do Amé-
rica Futebol Clube lançaram os 
novos planos do Sócio Mecão, que 
têm identidade com a torcida e se 
chamarão Tradição, Motivação e Vi-

bração, que custarão entre R$ 9,90 a 
R$ 89,90 e contarão com uma vasta 
rede de benefícios e serviços exclusi-
vos que serão anunciados no evento 
desta noite.

“Pensamos em cada detalhe 
para que o nosso torcedor possa se 
sentir parte do clube. Ser sócio não 
é só adquirir uma carteirinha e ter 
serviços exclusivos, ser sócio tam-
bém é participar e jogar junto com 
o clube. O torcedor é importante e 
temos que mostrar isso pra ele. Mui-
ta coisa boa ainda vai acontecer e 
precisamos da con� ança da torcida 
para que possamos dar a volta por 
cima”, falou o diretor de Marketing, 
Victor Hugo.

Presidente Souza toma posse 
no América e anuncia novo 
programa de sócio torcedor
CONSCIENTE | “Não será uma 
luta fácil”, admite o novo 
presidente do América RN

Fortaleza disputará com o Corinthians pela quarta colocação no Brasileiro

Ídolo do América, ex-jogador já havia sido empossado pelo Conselho Deliberativo como presidente do clube, na quinta 
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Fortaleza é o 1º clube 
do NE a ir à Libertadores 
através do Brasileirão

CAMPANHA HISTÓRICA

LEONARDO MOREIRA

RODRIGO FERREIRA @rodrigoferreirarn
@rodrigoferrelra

rodrigoedu18@gmail.com

ABC reformula elenco 
após acesso à Série C

Muito embora tenha al-
cançado a glória maior 
da temporada 2021 ao 

subir para a Série C do Brasileiro, 
a diretoria do ABC tem reformu-
lado quase que por completo o 
seu elenco visando o ano que 
vem. Poucos jogadores deste ano 
permanecerão na equipe, entre 
eles os já con� rmados Pedro 
Paulo (goleiro), Vinicius Paulis-
ta (volante) e Allan Dias (meia, 
foto). Outros nomes ainda negociam a permanência, casos 
de Netinho (lateral-direito), Alisson Cassiano (zagueiro) e os 
destaques ofensivos Wallyson e Negueba (atacantes). Para 
muitos, a atitude do departamento de futebol é acertada, haja 
vista a inconstância que o time apresentou em 2021. Apesar do 
acesso, o elenco perdeu o Campeonato Potiguar e caiu na fase 
preliminar da Copa do Nordeste.

Caras novas
Desde a última sexta, o ABC já vem anunciando algu-

mas das reposições em seu elenco para 2022. Até o fecha-
mento da coluna, seis nomes haviam sido confirmados: 
Richardson (zagueiro), Luís Gustavo (lateral-direito), Wes-
ley Dias e Thallyson (volantes), Jefinho e Kelvin (atacantes). 
Gostei de todos. São atletas conhecidos e com característi-
cas aprovadas por boa parte da torcida.

Plantel enxuto
Em meio ao turbilhão de negociações, apurei que o 

departamento de futebol abecedista pretende, mais uma 
vez, trabalhar com um plantel enxuto, sobretudo no 1º 
semestre, onde disputará apenas o Estadual e a Copa do 
Brasil. São aguardados de 25 a 28 atletas no grupo, já con-
tando com alguns destaques do time sub-20 que estão se 
destacando na Copa do Nordeste da categoria.

Mercado estrangeiro
Em que pese o fato de o mercado do futebol brasileiro 

apresentar boas alternativas em virtude do término recen-
te da Série B, soube recentemente que o ABC também tem 
olhado para os países vizinhos. O clube busca talentos no 
mercado sul-americano. Portanto, não estranhem se pin-
tar nos próximos dias algum reforço gringo pelas bandas 
de Ponta Negra.

Mesmo caminho
O América tem seguido o mesmo caminho do rival no tocante a refor-

mulação do plantel, como não poderia ser diferente em razão dos insuces-
sos de 2021. Todavia, o Alvirrubro está mais adiantado e, hoje, tem pratica-
mente um elenco fechado, com carência de uma ou duas peças. Para 2022, 
com a permanência do técnico Renatinho Potiguar, a aposta tem sido, 
principalmente, em jovens atletas. 

Tiro certeiro 
O último nome anunciado pelo Alvirru-

bro foi o atacante Zé Eduardo. Recuperado 
de uma alteração cardíaca que lhe tirou dos 
gramados durante alguns meses, o centro-
avante fechou empréstimo com o América 
até o fim de 2022. Ligado ao Cruzeiro, fará 
sua 2ª passagem no time da Rodrigues Al-
ves. Em 2020 ele foi muito bem por aqui. Par-
ticularmente, achei uma baita contratação.

Beach Soccer
O Rio Grande do Norte teve uma excelente participação no Campe-

onato Brasileiro de Beach Soccer 2021. Com dois representantes (ABC de 
Galinhos e Coríntians de São Miguel do Gostoso), terminou a competição 
ocupando dois lugares no pódio. O ABC foi 3º após bater o Sampaio-MA na 
disputa pelo bronze, enquanto que o Coríntians foi 2º ao ser superado pelo 
Anchieta-RJ na final. Parabéns!

ANDREI TORRES/ABC

CANINDÉ PEREIRA


